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انتشارات نیو اینترنشنالیست

ناشران این مجموعه، کتاب های کوچکی تهیه کرده اند  در مورد مسائل کلیدی دنیای معاصر. مسائلی کههه نامزدهههای عههادی انتخابههات تنههها در
صورتی به آنها مراجعه می کند که شعاری برایش داشته باشد. چنین کتابهایی یک سنت آموزشی دیرپا را احیهها مههی کننههد. یکههی از پرمخههاطب
ترین این مجموعه ها، دوره راهنمای مختصر است. هدف این دوره تشریح موضوعاتی است که درصد بهالیی از رای دهنهدگان بهه آنهها اهمیههت
می دهند اما سیاسیون از آنها طفره می روند. استدل ل ها، ارقام و اسناد با هم ترکیب می شوند تا اثبات کنند که روزنامه نگاری خوب بسیار مهم تر

از آن است که به (بیشتر) روزنامه نگاران سپرده شود.
بوید تانکین
ایندیپندنت

لندن
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درباره نویسنده

، فعا ل و شاعر محیط زیست اسههت. او دارای مههدرک کارشناسههی زیسههت شناسههی محیطههی، کارشناسههی ارشههد2 نویسنده، محقق، تحلیل گر حرفه ای ردپای کربنی1دنی چیورز
عه پایهدار اسهت. او پژوهش ههایی در خصهوص تهاثیرات آب و ههوایی تولیهد سیاستگزاری علوم و محیط زیست و همچنین مدرک کارشناسی حرفه ای در رشهته مهدیریت توس
محصولت الکترونیکی، کشاورزی، فرآوری مواد غذایی، ان جی اوهای توسعه صنعتی، پایش کربن در سطح محلی، خرده فروشی ها، ادارات و دولت انگلستان انجام داده اسههت. او

 (دسههتگاه4 از انتشار گازها در اقتصاد انگلستان برای وب سایت گههاردین ایجههاد کههرده اسههت. همچنیههن او از مخترعههان «خورشههید روی دوچرخههه»3اخیرا یک مد ل برهمکنشی
نورپردازی و تأمین برق صحنه با نیروی پدا ل زدن دوچرخه و نور خورشید ) است. دنی در کمپ های اقلیمی در هیثرو، کینگزنوث و مرکز لندن شرکت داشته است و در برنههامه

رادیویی مسابقه ملی شعر بی بی سی تا مرحله نیمه نهایی رسیده است.

تقدیر

 دوستانی که در مورد پیش نویس هههای اولیههه اظهههار نظههر کردنههد، خواننههدگان–من از تمام کسانی که به من در روند نوشتن کمک کردند و مرا حمایت کردند تشکر می کنم 
متخصص ما، دکتر کریس جاردین، نیکول بولرد برای پیش گفتار، ویراستار من کریس برازیر برای اینکه به من اجازه داد تا در طههی صهفحات بیشهتری بخههش علمههی را کهامل

توضیح بدهم در حالی که لطیفه ها را حذف نکرد، و از جس به خاطر حمایت همیشگی اش با وجود ساعت های کاری مسخره من. همه شما عالی هستید.

1. Danny Chivers
2. carbon footprint
3. interactive model
4. Cyc du Soleil



 پیش گفتار

بیشتر کتاب هایی که در زمینه تغییرات اقلیم وجود دارند بر جنبه علمی آن تمرکههز می کننههد و معمههول چنههان درگیههر  پیچیههدگی ها و فجهایع
می شوند که فراموش می کنند تغییرات اقلیمی نتیجه نظام های اقتصادی و انرژی جوامع هستند و خود این ههها هههم حاصههل سیاسههت ها و نظههام

قدرت هستند.
دنی شیورز در این کتاب کوچک از ذکر مسائل ترسناک فراتر می رود و به بیان مفاهیم بههزرگ و پیچیههده در خصههوص تغییههرات اقلیمههی، علههم،
اقتصاد، قدرت، سیاست و تاریخ می پردازد. او این مسائل را با طنز، استعاره های جاندار، آمار و ارقام فراوان و زبانی ساده و رسهها تجزیههه و تحلیههل
می کند. علوه بر این، او بدون رودرباستی حرف د ل خودش را هم می زند  و بدون شرمندگی عدالت را بر مصلحت ترجیح می دهد. او همچنیههن

با  امیدواری راه های بسیاری را نشان می دهد که از طریق آنها، می توانیم زندگی را تقریبا برای همگان بهتر کنیم.

بسیاری از ایده هایی که دنی در این کتاب مطرح می کند، حداقل در سطح شهودی، برای بیشتر کنشگران خواهههان عههدالت اقلیمههی  شههناخته
شده اند: اینکه رشد اقتصادی مبتنی بر تخریب جنگل ها، زمین، رودخانه ها و اکوسیستم برای مردم و کههره زمیههن فاجعه بههار اسههت؛ اینکههه طمههع
شرکت ها و قدرت شگفت آور آنها، موانع اصلی اقدام در جهت توقف تغییرات اقلیمی هستند؛ و اینکه تعریف پیشرفت به منزله  مصرف بی رویه و

تولید «وسایل» اشتباه است و مصرف بیشتر به معنای شادی و زندگی خوب نیست.
ماهیگیران و کشاورزانی که با غو ل های صنعت کشاورزی تجاری در افتاده اند؛ یا مردم بومی که زمین هایشان توسط شرکت های معدن غصههب
شده یا جنگل هایشان برای تهیه الوار و کشت نخل های روغنی تخریب شده، به خوبی می دانند که این سیستم معیوب است و نیههاز بههه اصههلح

دارد.
و امیدوارم که در این راه به خاطر ما هم که شده موفق شود- این است که مصرف کنندگان مرفههه در–  اما کاری که دنی می خواهد انجام دهد 

کشورهای پیشرفته را متقاعد کند که، به قو ل معروف، تنها چیزی که از دست خواهیم داد زنجیرهای ماست. او ما را به چههالش فرامی خوانههد تهها
 اینچی پلسما و خودروی شخصی دوباره مجسم کنیم. با وجود این، او می داند که مسأله نجات زمین فراتههر56معنای زندگی را بدون تلویزیون 

از بازیافت و استفاده از دوچرخه است. در شعر «انتخاب سبک زندگی» (در اواخر کتاب) او کسانی را که فکر می کننههد اسههتفاده از کیسههه هههای
خرید پارچه ای و لمپ های کم مصرف مشکل را برطرف می کنند ریشخند می کند. او می پرسد:

…چه می شد اگر  معترضان نظام برده داری به جای جنگ با بردگی در خانه می ماندند و شکر کمتری در فنجان چای خود می ریختند. 

پیام عاجل این کتاب این نیست که مطابق داده های علمی اوضاع از آنچه تصور می کردیم خراب تر است (اگرچه اوضاع کههامل ترسههناک اسههت)،
بلکه پیام کتاب، این استدل ل مجاب کننده است که تنها راه برون رفت ما از بحرانی کنونی، ایجاد جنبشی وسیع، متنوع و رادیکا ل برای عههدالت
اقلیمی، و متحد شدن جوامع پیشرو در شما ل و جنوب برای تغییر سیستم است. و برای تغییر سیستم بایهد اسهتفاده از سهوخت های فسهیلی را

قطع کنیم. همان گونه که دنی می گوید:

اگر همچنان به استخراج سوخت های فسیلی و قطع کردن جنگل های بارانی، ادامه بدهیم، همه تکنولوژی های سوخت های تجدیدپذیر دنیا هههم
به داد ما نخواهند رسید. ما باید از هر دو طرف با مشکل مبارزه کنیم و راه هایی برای باقی نگه داشتن نفت در زمین، زغا ل سنگ در معدن، گههاز

…در شکاف ها و درختان   در حا ل پیچ و تاب خوردن در نسیم بیابیم.

ما در این کتاب کوچک عالی، مهمات زیادی می یابیم تا به جنههگ لبی گههران شههرکت ها و انکارکننههدگان تغییههرات اقلیمههی و تههاجران کربههن و
بیخیالن برویم.

نیکول بولرد
تمرکز بر کشورهای جنوب، بانکوک، تایلند
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مقدمه

ممنون از اینکه این کتاب را انتخاب کرده اید. ممکن است شما به یکی از دلیل زیر اینجا باشید:
می خواهید در مورد تغییرات اقلیمی بیشتر بدانید (یا برای کار و مطالعات خود نیاز به دانستن آن دارید).1
نمی خواهید کتاب بزرگی در مورد تغییرات آب و هوایی بخوانید.2
این کتاب کوچکی است.3

 این کتاب می تواند گزینه خوبی برای شما باشد. هدف این راهنمای کوچک این است کههه یههک دیههد کلههی از مهم تریههن اجههزای–خوش آمدید 

شامل علم، سیاست ها، اقتصاد، راه حل ها، و راه های ممکن پیش روی ما-. این کتاب ساده و مختصر است امهها– تغییرات آب و هوایی  ارائه دهد 
در عین حا ل ارجاعاتی را در بر دارد که می توانند شما را به اطلعات دقیق تری رهنمون شوند. پس اگر فکر می کنید هم اکنون از تغییرات اقلیم
مطلع هستید اما کتابچه راهنمایی برای مراجعه گاه به گاه نیاز دارید، این کتاب همان چیزی است که به دنبالش هستید. برخی از کتابههها ادعهها
می کنند که دیدگاهی معتد ل و بی طرفانه از موضوع تغییرات اقلیم ارائه می کنند. این ایده، قشنگ اما غیر ممکن است. تغییر اقلیمی پدیههده ای
است که تقریبا بر همه چیز زندگی ما تاثیر می گذارد و از آنها تاثیر می پذیرد. ممکن نیسههت کسههی در مههورد آن چیههزی بنویسههد امهها دیههدگاه،
اعتقادات و ترجیحات خود را دخالت ندهد. بنابراین من می خواهم صادق باشم و پیشاپیش بگویم که چه دیدگاهی دارم. اینها فرضیات آغههازین

من هستند:
 - تغییر اقلیمی مسئله ای جدی است و همه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و یا هم اکنون تحت تاثیر قرار داده است (اگر هنوز در این خصههوص

قانع نشده اید، فصل یک را بخوانید).
–- غیر از تغییرات اقلیمی، مسائل مهم دیگری نیز در دنیا وجود دارند مانند فقر، نابرابری، جنگ، و ستم  و نیز دسههت و پهها زدن هههای روزمههره

برای امرار معاش که افراد زیادی درگیرش هستند. این نکته اهمیت دارد که راه حل هایی که برای تغییر اقلیمی ارائه می شههوند ایههن مشههکلت را
بدتر نکنند. در واقع ما باید سخت تلش کنیم تا راههایی برای حل مشکل تغییرات اقلیمی پیدا کنیم که بههه از بیههن بههردن ایههن مشههکلت نیههز

کمک کند.
- راه حل تغییرات اقلیم باید تا جای ممکن عادلنه باشد، یعنی کسانی که بیشترین مسئولیت را در ایجاد این مشکل دارند باید بیشههترین وقههت،
انرژی و پو ل را برای حل این مشکل هزینه کنند. و کسانی که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیم می بینند باید رای بیشتری در چگونگی حههل

اا  چیزی جز رعایت انصاف نیست. این مشکل داشته باشند . این رویکرد واقع
- تغییرات اقلیم فقط یک مسئله تکنیکی مربوط به این نیست که مقدار نامناسبی از گازهای خاصی را در هوا رههها کههرده ایههم. ایههن مسههئله بهها
سیاست، سبک زندگی، اقتصاد، ساختارهای قدرت، فرهنگ و اعتقادات ما در هم تنیده است. به همین دلیل است که حههل ایههن مشههکل چنیههن
دشوار شده است و به همین دلیل است که این مسئله در عین حا ل خطرناک، ناامید کننده، غریب، و غم انگیههز اسههت و بههه همههه افههراد جهههان

مربوط می شود.

امیدوارم که فرضیات من برای شما هم منطقی به نظر برسند. اگر چنین نیست و فکر می کنید که همه چیز در جهان عالی است و یهها تغییههرات
اقلیم یک مسئله حاشیه ای است که به مسائل دیگر ارتباط چندانی ندارد، به شما توصیه می کنم که این کتاب را بخوانید. اجازه بدهید تا شههما

متقاعد کنم. جالب خواهد بود.
کمی بیشتر در مورد من برای ثبت در تاریخ: من از راه تحقیق در حوزه تغییرات اقلیمی امرار معاش می کنم و همچنین زمههان زیههادی را صههرف
ایجاد کمپین، سخنرانی و اجرا در خصوص این موضوع می کنم. من از این کار درآمد زیادی ندارم و احتمال هیچوقت هم درآمد زیادی نخههواهم
داشت. این کتاب را انتشارات نیو اینترنشنالیست چاپ کرده است که مجله خوبی است با موضوع مسائل بین المللههی و تلش هههای دائمههی بههرای

www.newint.org –عدالت جهانی. برای دیدن آخرین اخبار و تحلیل های تغییرات اقلیم (و سایر مسائل جهانی) ارزش مراجعه را دارد 

بسیار خوب، فکر می کنم گفتنی ها را گفتم. اجازه بدهید شروع کنیم.
دنی شیورز
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قسمت نخست: علم
- چگونه می فهمیم که تغییرات اقلیمی در حال رخ دادن هستند؟1

علم پشت مسئله تغییرات اقلیمی، ساده و روشن است ... تاثیر گازهای گلخانه ای چیست ... چگونه دما در حال افزایش اسسست ...
خشکسالی ها، سیل ها، و طوفان ها  ... و  چگونه هم اینها با هم در ارتباط هستند.

 و فقط گاهی- به افرادی که تغییرات اقلیمی را باور ندارند حسودی می کنم.–اجازه دهید تا رازی را به شما بگویم. من گاهی 
 در چنین روزهایی، وقتی موقع صبحانه حرف های کسی را در رادیو می شنوم که می گوید «دلیلی» دارد که نشههان می دهههد تغییههرات اقلیمههی
واقعیت ندارد، از خوشحالی اشک می ریزم و از تختخواب بیرون می پرم و با اشتیاق ادعایش را بررسی می کنم و البته مثل همیشهه متهوجه مهی

شوم که کامل اشتباه می کرده  و علم تغییرات اقلیم مثل همیشه به طرز ناامیدکننده ای محکم و استوار است.

امیدوارم که مرا به خاطر چنین طرز فکری سرزنش نکنید. علم ما درباره تغییرات اقلیمی نه فقط استوار است بلکه کهامل ترسهناک نیهز هسهت.
این ایده که سوخت هایی که به زندگی ما گرما و برق می رسانند -نفت، زغا ل سنگ و گههاز- بههاعث ایجههاد سههیل ها، طوفان ههها و خشکسههالی هایی

 شاهد افزایش اقبا ل مردم جوامههع صههنعتی بههه2۰1۰مخرب در سرتاسر جهان می شوند، ایده ای ترسناک است. جای تعجب نیست که در سا ل 
. با ترسناک تر شدن پیشبینی های علم، مقههاومت5این ادعا بودیم که  تغییرات اقلیمی یک مشکل واقعی نیست، یا اینکه تقصیر انسان ها نیست

در برابر جنجا ل های منکران حرفه ای تغییرات اقلیم، که برخی از آنها از طرف صنایع سوخت  فسیلی حمایت مالی می شوند و برخی دیگههر تنههها
به دلیل مجادله این کار را می کنند، هر چه دشوارتر شده است.

اگههر مها راه حل ههای مناسهب را انتخهاب کنیههم.  تغییرات اقلیمی می توانند مزایایی هم داشهته باشههند. البته قضایا می توانست طور دیگری باشد
اگر بتوانیم بر ترس مان از تغییرات اقلیمی غلبه. می توانیم زندگی خود را از جهات مختلف بهتر کنیم و به عادلنه تر ساختن جهان کمک کنیم

کنیم و در عوض از مزایای خانه های باکیفیت، سیستم حمل و نقل مناسب، غذاهای تازه و سالم، انرژی پاک تر و محلی و توزیع عادلنه تر زمیههن
و منابع زمین صحبت کنیم، احتما ل اینکه مردم درباره تغییرات اقلیمی اشتیاق داشته باشند و فعالیت کنند، بیشتر می شههود و احتمهها ل اینکههه

اما قبههل از اینکههه بههه. آنها این مسئله را به گردن لکه های خورشیدی نامرئی و یا تئوری های توطئه خزندگان پنهانی بیاندازند، کمتر خواهد شد
ال روشنی از مبنای علمی تغییرات اقلیمی داشته باشیم هدف فصل حاضر این است کههه دانههش بنیهادین در. این مسائل بپردازیم، باید بینش کام

قو ل می دهم که این اطلعات زیاده از حد تکنیکی و خسته. خصوص چیستی تغییرات اقلیمی یا گرمایش زمین و نحوه عملکرد آن را ارائه نماید
خوشههبختانه بهه چنیهن. ، مدرکی  در زمینههه شههیمی اتمسهفر نداریههد(از جمله خودم)فرض می کنم که شما هم مثل بیشتر افراد . کننده نباشد

پنج نکته کلیدی وجود دارد کههه در کنههار هههم بههه مهها نشههان. دانش بنیادین تغییرات اقلیمی کامل ساده و قابل درک است- مدرکی نیاز نداریم
:می دهند که تغییرات اقلیم هم واقعی و هم جدی است

دی اکسیدکربن یک گاز گلخانه ای است..1
ما حجم زیادی از دی اکسیدکربن (و سایر گازهای گلخانه ای) را در جو رها کرده ایم..2
میانگین دمای کره زمین در حا ل افزایش است..3
ما شاهد بسیاری از آثار گازهای گلخانه ای بوده ایم.4
همه این موارد به هم مرتبط هستند.5

 درصد افراد گفتند تغییرات اقلیمی قطعا در حا ل رخ دادن است. در حالی که این رقم سا ل قبل31 در انگلستان انجام شد، تنها 2۰1۰ در فوریه سا ل Ipsos Mori. در نظرسنجی ای که توسط 5
31 درصد افراد گفته اند که تغییرات اقلیم واقعی به نظر می رسد، 2۹، 2۰1۰ درصد بود . البته این موضوع آن قدرها هم که به نظر می رسد منفی نیست- در همین نظرسنجی در سا ل 44از آن 

 در2۰۰۹ درصد پاسخ داده اند که نمی دانند). یک نظرسنجی در نوامبر 3 درصد گفته اند که تغییرات اقلیمی کل اتفاق نمی افتد (6درصد گفته اند این مسئله بیش از حد اغراق شده است، و تنها 
 درصد فکر می کردند که دمای جهانی در حا ل افزایش نیست در حالی که در سا ل پیش از ان26ایالت متحده که توسط واشنگتن پست و ای بی سی نیوز انجام شده است نتایج حادتری  داشت: 

 درصد افراد چنین نظری داشتند.1۸



در ادامه این فصل به نوبت به بررسی تک تک موارد بال می پردازیم و دلیل و اهمیت آنها را توضیح می دهیم. به همههراه هههر کههدام از ایههن پنههج
نکته، استدل ل های شکاکان را می آوریم و مغالطه های متداو ل درباره تغییرات اقلیمی و اشکالت آن ها را توضیح می دهیم.

دی اکسیدکربن یک گاز گلخانه ای است.)1
گازهای گلخانه ای قرن نوزدهم

در  قرن نوزدهم برخی از دانشمندان گازها را مورد آزمایش قرار دادند تا در مورد نحوه عملکرد جو بیشههتر بداننههد. ریاضههی دان فرانسههوی ژوزف
 دریافت که باید چیزی در هوا باشد که باعث می شود همه گرمای خورشید از اطراف زمین خارج نشود و در فضهها1۹فوریه در دهه  بیست قرن 

 قرن نوزده، جان تیندا ل، فیزیکدان متولد ایرلند، چند گاز را مورد آزمایش قرار داد تا ببیند کدام یک از آنها  بهتر گرما6۰منتشر نشود. در دهه 
 ادامه پیدا کرد. آرنیوس1۹۸6را در خود حفظ می کنند. این آزمایش او بعدا توسط دانشمند سوئدی برنده جایزه نوبل، سوانت آرنیوس در سا ل 

نشان داد که بین میزان دی اکسیدکربن و تغییرات دمای جهانی رابطه ای وجود دارد. 

 بنابراین دانش پایه درباره تغییرات اقلیم اصل جدید نیست. طی بیش از صد سا ل اخیر دانشمندان حجم انبوهی از شواهد را گردآوری کرده انههد
تا این پدیده را بهتر بفهمند و ثبت کنند. نور خورشید از جو عبور می کند و به زمین می رسد؛ سپس از زمین منعکس شههده و دوبههاره بههه فضهها
برمی گردد. دی اکسیدکربن، بخار آب، متان و سایر گازهای نگهدارنده گرما،  مقداری از نور خورشید را که از زمین به فضا منعکس می شههود بههه

 می توانههد6صورت گرما در خود نگه می دارند و در نتیجه آتمسفر و کره زمین گرم می شود. تغییرات کوچک در میههزان ایههن گازهههای گلخههانه ای
منجر به تغییرات بزرگی در دمای زمین شود. داده های ماقبل تاریخ (در قسمت بعههد آن را ببینیههد) نشههان می دهههد کههه تغییههر سههطح گازهههای

 بخش در میلیون) می تواند تفاوت بین عصر یخبندان وآنچههه مهها3۰۰ بخش در میلیون به 2۰۰ درصد (از ۰.۰3 درصد جو به ۰.۰2گلخانه ای از 
.۷آن را دمای معمولی می دانیم باشد

لذت های اعتدال
۹6این  کامل اثبات شده و بی مناقشه است که بدون اثر گلخانه ای، زمین مثل ماه، یک تکه سنگ منجمد می بود. از طرف دیگر، جو زهره از 

 درجه4۸۰درصد دی اکسیدکربن ساخته شده است. این عامل به همراه نزدیکی زهره به خورشید باعث شده است تا دمای سطح این سیاره به 

. اصطلحا به این نام خوانده می شوند زیرا دانشمندان پیشین را به یاد اثر شیشه گلخانه می انداختند.6
. گرمایش و سرمایش زمین در دوره های طولنی مدت چند میلیون ساله حاصل چند علت بوده اند(مانند نوسانات مدار زمین و تغییرات جغرافیایی مداوم) و نه به دلیل سطح گازهای گلخانه ای. با۷

 را در پایین ببینید.2این حا ل، گازهای گلخانه ای مانند دی اکسیدکربن نقش مهمی در پراکنده کردن و گستردن این دوره های تاریخی گرمایش و سرمایش داشته اند. بخش 



سانتیگراد برسد. آب فراوان ترین گاز گلخانه ای جو زمین است و بیشترین اثر گلخانه ای «طبیعی» را دارد. با وجود این، حجم بخار آب در جو
 را ببینید). دومین2همیشه یکسان بوده است بنابراین نقش چندانی در تغییرات اقلیم مدرن ایفا نمی کند (و یا حداقل هنوز چنین نیست-فصل 

 است. این گاز همان چیزی است که باید درباره اش بدانیم. اگرچه میزانCO2گاز گلخانه ای به لحاظ حجم، دی اکسیدکربن و یا به اختصار 

CO2 در جو از بخار آب کمتر است، اما با وجود این، در ایجاد تغییرات اقلیمی  CO2مهم ترین گاز گلخانه ای است؛ زیرا برخلف بخار آب 

2۰۰ جو به سرعت در حا ل افزایش  است (به نکته دوم در ادامه مراجعه کنید). و این گاز برای مدت زیادی در جو می ماند (حدود CO2میزان 
سا ل). چندین گاز مهم دیگر هم اثر گرم کننده دارند. این گازها در جدو ل پایین نمایش داده شده اند:

گازهای گلخانه ای مهم موثر بر گرم شدن کره زمین

گاز گلخانه ای
 سال در100گرمای جذب شده در 

CO2مقایسه با 

میزان گاز در جو(بخش در میلیون)

CO2(13۸۸دی اکسیدکربن (

CO2 برابر یک کیلوگرم 25یک کیلوگرم متان )CH4متان (

گرما ذخیره می کند
1.۸

)N2Oاکسید نیترات (
 برابر یک2۹۸یک کیلوگرم اکسید نیترات 

 گرما ذخیره می کندCO2کیلوگرم 
۰.3

گازهای صنعتی مصنوعی: هیدروفلوروکربن،
پریفلوروکربن

هگزافلوراید سولفور

 تا14۰یک کیلوگرم از این گازها می تواند بین 

 گرما ذخیره کندCO2 برابر یک کیلو 24۰۰۰
۰.۰۰1کمتر از 

مقدارهای مناسب  گازهای گلخانه ای برای نگه داشتن کره زمین در محدوده دمایی که زندگی را ممکن می سازد ضروری هستند.

شبهه شکاکان: دی اکسیدکربن به عنوان یک گاز گلخانه ای
ال از نظر علمی اثبات شده و اصل قابل انکار نیست. در واقع، خود شما نیز می توانید آن را آزمایش کنید: یک بطری پلستیکی را این موضوع کام

با دی اکسیدکربن پر کنید و نور یک لمپ را بر آن بتابانید و سپس دمای آن را اندازه گیری کنید.

ما حجم زیادی از گازهای گلخانه ای اضافه را وارد جو کرده ایم)2
بالرفتن از تیغه اره

 جهش کنیم تا به یک شیمی دان جوان امریکایی به نام چارلز کیلینگ برسیم. او که تنها به دنبا ل سرگرمی1۹5۰ به دهه 1۸۹۰حال از دهه 
 اداره هواشناسی ایالت متحده1۹5۸جالبی برای خودش بود، روشی دقیق تر برای اندازه گیری میزان دی اکسیدکربن در جو ابداع کرد. در سا ل 

تکنیک جدید کیلینگ را در ایستگاه پایش خود در مائونای هاوایی به کار گرفت.  وقتی این هواشناسان فهمیدند که میزان دی اکسید کربن جو
هر ساله به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند، تعجب کردند. از آن زمان تا کنون این اندازه گیری ها مرتب انجام شده اند و نمودار پایین را

تشکیل داده اند که به نمودار کیلینگ معروف است.



نوسانات کوچک و تند این شکل به دلیل جنگل های بزرگ نیمکره شمالی ایجاد شده اند. این جنگل ها در تابستان حجم انبوهی از دی اکسید
کربن را جذب می کنند و در زمستان حجم زیادی کربن را آزاد می کنند و همین تغییرات فصلی نمودار را شبیه تیغه اره می کند. اما کلیت

نمودار رو به افزایش است و سرعت این افزایش نیز در حا ل بالرفتن است. اگر قسمت چپ نمودار را با قسمت راست آن مقایسه کنید، متوجه
می شوید که در چهل سا ل اخیر سرعت بالرفتن میزان گازها افزایش یافته است. با  گذشت  زمان، ما دی اکسیدکربن بیشتر و بیشتری تولید

کرده ایم.

1نمودار 
حرکت به همراه جریان

از کجا می دانیم که این افزایش در نتیجه فعالیت انسان  بوده است؟ آیا ممکن نیست این دی اکسیدکربن از جای دیگری آمده باشد؟ ایههن سههوا ل
منطقی است و برای پاسخ دادن آن دانشمندان تصویری دقیق از جریان دی اکسیدکربن کره زمین را ساخته اند. جدو ل زیههر نشههان می دهههد کهه
منابع دی اکسیدکربن زمین در کجاست و در حا ل حاضر چگونه گردش می کند. هم اکنون بیشتر این کربن ها به شکل دی اکسیدکربن نیسههتند،
بلکه بخشی از سنگ ها یا گیاهان یا سوخت های فسیلی هستند. من برای آسان کردن مقایسه کربن هماننههد سههایر مههوارد ایههن کتههاب،  معههاد ل

دی اکسیدکربن آنها در نظر گرفته ام. یعنی اگر این کربن ها سوزانده شوند و در جو رها شوند، چه میزان دی اکسیدکربن ایجاد خواهد شد.



چرخه جهانی کربن؛ اعداد به میلیارد تن معادل دی اکسیدکربن

چه مقدار کربن در اینجاموقعیت
ذخیره شده است

مقداری که سالیانه در جو
رها می شود

مقداری که سالیانه از جو
جذب می شود

حجم خالص کربن منتشر
شده در سال

 (از آتشفشان ها)3۷۰۰۰۰۰۰۰۰.4پوسته زمین
 (جذب طولنی مدت۰.4

توسط صخره ها)
۰

 (آزاد شده در هوا)141۰۰۰332اقیانوس ها
 (جذب از هوا و ورود به34۰

رودخانه ها)
-۸

14۰۰۰سوخت های فسیلی
 (سوختی که انسان ها2۸

می سوزانند)
۰2۸

5۸۰۰گیاهان و خاک
 (تنفس طبیعی گیاهان444

به اضافه جنگل زدایی و کود
گیاهی و غیره)

 (فتوسنتز و جنگل44۹
کاری)

-5

3۷۰1635۰۰۸4۰۷۸۹15جمع
منبع: یونسکو/سکوپ/یونپ

) نشان می دهد انتشار2۰1۰ استخراج شده اند. آمار جدید (در سا ل 2۰۰۸طبق برآورد خود من، میلیاردها تن کربن تبدیل به دی اکسیدکربن می شوند. همه اعداد اینجا از داده های یونسکو از سا ل 
 میلیارد تن در سا ل است. دی اکسیدکربن حاصل از تولید سیمان در این اعداد محاسبه نشده است. توجه: اگرچه «مقدار ذخیره31سالنه گازهای گلخانه ای حاصل از سوخت های فسیلی، نزدیک به 

شده» تقریبی است، اما مقدار انتشار و جذب کربن به دقت بررسی شده است.
1جدو ل 

در جدو ل بال مشاهده می کنید که اگرچه دی اکسیدکربن از منابع طبیعی هم منتشر می شود (اقیانوس ها، گیاهان، خاک و صههخره ها) امهها ایههن
ذخایر طبیعی کربن، در واقع کمی بیشتر از آنچه کربن منتشر می کنند، کربن جذب می کنند. اما سوزاندن سوخت های فسیلی توسط انسان ها با
انتشار دی اکسیدکربن بیشتر از آنچه منابع طبیعی بتوانند جذب کنند، در چرخه کربن اختل ل ایجاد کرده است. به همین دلیل اسههت کههه ایههن

گاز گلخانه ای کلیدی در جو در حا ل افزایش است و اندازه گیری های ایستگاه هواشناسی مائونا لوا هم هر سا ل حجم بیشتری را نشان می دهد.
برای اطمینان کامل از اینکه همه این دی اکسیدکربن از فعالیت های انسان ناشی می شود دو عامل دیگر نیز وجود دارد که می توان مورد بررسههی

 سهها ل گذشههته سههالنه چقههدر25۰قرار داد. نخست، می توانیم به داده های تاریخی میزان مصرف سوخت های فسیلی مراجعه کنیم تا ببینیم در 
سوخت مصرف کرده ایم. ما می دانیم که هر کیلوگرم از زغا ل سنگ، نفت یا گاز چقدر دی اکسیدکربن منتشههر می کننههد. پههس می تههوانیم نمههودار

 به این سو رسم کنیم.1۷5۰تخمینی انتشار دی اکسیدکربن توسط انسان را از سا ل 
روند تولید کربن انسان به روشنی با افزایش سطح دی اکسیدکربن در جو مطابقت دارد.

در نهایت، برای اطمینان کامل از اینکه انسان ها منبع اصلی انتشار گازها هستند و  نه یک آتشفشان بزرگ زیرآبی کهه تها کنهون کشهف نشهده،
می توانیم چیزی را بررسی کنیم که «امضای ایزوتوپی دی اکسیدکربن در هوا» نام دارد. بدون اینکه بخواهیم وارد بحث فنی شویم، کههافی اسههت
بدانیم که اتم های کربن حاصل از منابع مختلف، با هم تفاوت های جزئی دارند. با بررسی این تفاوت ها بین اتم هههای کربههن می تههوانیم بفهمیههم

 شروع کردند و فهمیدند که بیشتر کربن موجههود در جههو از نههوع کربنههی۸۰منشاء آن کربن کجاست. دانشمندان بررسی این موضوع را در دهه 
است که از سوخت های فسیلی حاصل می شود.

سوخت های فسیلی
در زمان های ما قبل تاریخ، سطح دی اکسیدکربن افت و خیزهای تدریجی داشته است. جذب و دفع این گاز توسط گیاهان، سنگ ها و اقیانوس ها چرخه هههای
متنوع طبیعی را در میزان دی اکسید کربن ایجاد کرده است. به مرور زمان، جنگل های بزرگ دوره کربنیفر، میلیاردها تن دی اکسههیدکربن را از جههو جههذب
کردند و این کربن به شکل ذغا ل در زمین ذخیره شد. میلیاردها تن کربن دیگر نیز به صورت نفت و گاز طبیعی ساخته شههده از فسههیل موجههودات دریههایی

ذخیره شدند. وقتی ما این سوخت ها را می سوزانیم تا ماشین اصلح، قهوه ساز و کارخانه های شامپو را به کار بیاندازیم، این کربن دوباره وارد هوا می شود.



 بخش در میلیون است. این مقدار «بخش در میلیون»3۸۸)، میانگین حجم دی اکسیدکربن در جو 2۰1۰در زمان نگارش این کتاب (آگوست 
زیاد به نظر نمی رسد. آیا این سطح آنقدر بالست که اثر قابل ملحظه ای روی آب و هوای کره زمین داشته باشد؟ با  سفری در زمان  می توانیم

این پرسش را پاسخ دهیم.

2نمودار 
واقعیت های مبرهن

 کیلومتر) از یخ های منطقه وستوک در قطب جنوب حفاری شد. این ستون یخی3.5، یک ستون باریک اما عمیق (به عمق 1۹۹۸ تا 1۹۹۰بین 
 هزار سا ل پیههش اسههت.4۰۰بخشی از تاریخ منجمد است. این یخ حاوی حباب های ریز بسیار زیادی از هوا است که متعلق به دورانی حداقل تا 

هر کدام از این حباب ها یک کپسو ل کوچک زمان است و می توان با تحلیل آن دریافت که در زمان شکل گیری آن حباب، چه گازهههایی در جههو
ازه می دهههد تها نمهودار کیلینهگ سهطح بوده اند و همچنین میانگین دمای زمین در آن لحظه از تاریخ چقدر بوده است. این موضهوع بهه مها اج
دی اکسیدکربن خود را تا دوره های کهن گسترش بدهیم و ببینیم سطوح کنونی دی اکسیدکربن در مقایسه با گذشته در چه وضههعیتی هسههتند.

این نمودار سه موضوع جالب (و وحشتناک) را به ما نشان می دهد:

.  دمای زمین به وضوح هماهنگ با  بال و پایین رفتن سطح دی اکسیدکربن در جو تغییر می کند.1
 بخش در میلیون، با تغییههرات جههدی آب و هههوایی33۰ بخش در میلیون به 1۸۰ هزار سا ل گذشته، تغییر دی اکسیدکربن از حدود 4۰۰. در 2

 می شناسیم مطابقت دارد.۸همبستگی دارد. نقاط پایین دما در نمودار با آنچه ما به عنوان عصر یخبندان
 درجه سانتیگراد در دمای قطب جنوب را  نشان می دهد. تغییرات دمای سایر نقاط زمین کمی کمتر از این میزان بوده اند (با این حا ل به قدر کافی 12نمودار قلب یخی وستوک تغییراتی تا    .8



4۰۰  قرار دارد. این مقدار بههالتر از هههر نقطه ای در 2 بخش درمیلیون است که درست در صدر نمودار3۸۸. هم اکنون سطح دی اکسیدکربن 3
 بیشتر شبیه یک خطی عمودی است.2هزار سا ل پیش است. همچنین، نرخ رشد کنونی چنان سریع است که قسمت انتهایی نمودار 

3نمودار 

.بزرگ بوده اند تا باعث عصر یخبندان شوند) زیرا معمول دما در قطب های زمین زودتر و بیشتر تغییر می کند



4نمودار 

عجیب نیست که افزایش سطوح دی اکسیدکربن با آغاز انقلب صنعتی شروع شده است (اواخر قرن هجدهم)، زمانی که انسان ها استفاده جههدی
 هزار سا ل اخیر داده هههای دی اکسههیدکربن در یخ ههها تههوجه1۰از سوخت های فسیلی را شروع کردند و از پس به آن مصرف شتاب دادند. اگر به 

کنیم،  این موضوع را به روشنی می بینیم.

ا ل پیهش بهوده اسهت. در آن آخرین باری که سطح دی اکسیدکربن این اندازه بال بوده است در دوره میانی پلیوسین حدود سه و نیم میلیون س
 برابر سطح کنونی آنها بوده اند. روشن است که تغییراتی که ما در میهزان دی اکسهیدکربن ایجههاد می کنیهم قابهل25زمان، سطح آب های دریاها 

توجه هستند. اما اگر دی اکسیدکربن به سطح معاد ل ما قبل تاریخ رسیده چرا اروپا هنوز زیر آب نرفته است؟ چرا گرینلند هنوز بههرای تعطیلت
ساحلی و آب و هوای حاره ای اش  معروف نشده است؟

پاسخ این است که خوشبختانه پیش از اینکه ما تاثیر این افزایش دی اکسید کربن جو  را بر روی زمین ببینیم، یک تههاخیر زمههانی  وجههود دارد.
گازهای گلخانه ای باید مدتی در جو بمانند تا گرم شوند. چرا که به جای هوا و زمین، اقیانوس ها بیشترین حرارت اضافه را جذب می کننههد. آثههار
گرم شدن اقیانوس ها برای ما ساکنان خاک، خیلی نامحسوس و آهسته تر از گرم شدن جو است. این موضوع چیزی مانند شمشیر دو لبه اسههت.
از جهت مثبت  می توان گفت که اگر اقیانوس ها جاذب گرمایی خوبی نبودند، آثار تغییرات اقلیم بسیار بیشتر و شدیدتر می بود. اما جنبه منفههی
آن این است که به خاطر این تأخیر، درک رابطه بین انتشار دی اکسیدکربن و گرم شدن تدریجی کره زمین برای مردم عادی دشوارتر می شود.



گازهای گلخانه ای فراموش شده
در این مورد در ادامه کتاب بیشتر بحث می کنیههم امهها نخسههت چنههد خهبر بههد دیگههر برایتههان دارم(متاسههفم). تهها اینجهها، مهها بیشههتر بهه انتشههار

دی اکسیدکربن به دلیل سوزاندن سوخت های فسیلی پرداخته ایم. اما  انسان ها به روش های دیگر هم موجب گرم شدن کره زمین می شوند:

- تولید سیمان، دی اکسیدکربن بیشتری را وارد جو می کند. زیرا تولید سیمان با گرم کردن کربنات کلسیم (سنگ معدن سیمان) انجام می شود
و آهک و دی اکسیدکربن ایجاد می شود و به بیان دیگر کربن از ذخایر پوسته زمین گرفته می شود و وارد هوا می گردد. این کار سالنه به انتشههار

 درصد کل انتشار دی اکسیدکربن هر سا ل)3 میلیارد تن دی اکسیدکربن در جو منجر می شود (حدود ۰.۹

- ما گازهای گلخانه ای دیگری غیر از دی اکسیدکربن را هم وارد جو می کنیم. مهم ترین آنها متان (از دام ها، معادن ذغا ل سههنگ، مههزارع برنههج و
مناطق دفن زباله)، اکسید نیترات (از کودها، و تولیدات صنعتی) و حجم کمی از سایر گازهای قدرتمند گرم کننده حاصل از برخی از فرآیندهای

 درصد دیگر به قدرت گرم کنندگی انتشار سالیانه دی اکسیدکربن ما اضافه می کنند.3۰صنعتی هستند. همه این موارد با هم 

- انتشار گازها از هواپیماها باعث گرمایش بیشتری می شوند زیرا در ارتفاع بالتری از جو رههها می شههوند (توضههیح بیشههتر ایههن مطلههب در فصهل
چهارم)

 میلیهارد تهن۷۸۹و بالخره، ما توانایی کره زمین را برای جذب دی اکسیدکربن تضعیف کرده ایم. همان  طور که در جهدو ل بهال دیهدیم، حهدود 
دی اکسیدکربن توسط زمین جذب می شود. اما امروزه ما سریع تر از هر زمان دیگر در تاریخ مشغو ل قطع جنگل ها هستیم که این وضع را وخیم
تر می کند چون  این کار کربنی را که در آن درختان و خاک ها ذخیره شده است در هوا آزاد می کند و همچنین  درختان کمتری را برای جذب

دی اکسیدکربن باقی می گذارد. این اصل خوب نیست.

اا به میزان گازهای گلخانه ای جو افزوده ایم در فصل چهارم اطلعات بیشتری در مورد این انتشارها آمده است. فعل کافی است بگوییم که ما قطع
و میزان این افزایش آن قدر زیاد بوده است که انتظار داشته باشیم روی آب و هوای کره زمین تأثیر بگذارد.

شبهه شکاکان: بالرفتن سطوح دی اکسیدکربن
این واقعیت که مقدار دی اکسیدکربن و سایر گازهای گلخانه ای جو حا ل بال رفتن است، کامل غیر قابل انکار است. زیرا ایههن مقههادیر مسههتقیما انههدازه گیری
می شود. اگرچه آنها را با مقیاس بخش در میلیون اندازه گیری می کنند، اما این اعداد نسبتا کوچک در گازهای گلخانه ای اهمیت فههوق العههاده زیههادی دارنههد،
بدون آنها زمین تکه سنگی منجمد می شد و هیچ کدام از ما به دنیا نمی آمدیم. همچنین ما دیده ایم که چگونه تغییرات کوچههک در میههزان دی اکسههیدکربن

منجر به تغییرات بزرگ در آب و هوای کره زمین شده است.
برخی از مفسران این نکته اخیر را مورد مناقشه می دانند. آنها معتقدند که با ملحظه ستون های یخی ما قبل تاریخ می توان دید که وقتی زمین در گذشههته
گرم شده است، میزان دما قبل از میزان دی اکسیدکربن افزایش یافته است و در نتیجه گرما باعث افزایش دی اکسیدکربن شده است نه برعکس. بگذاریههد بهها
شما صادق باشم -  اگر با علم آشنایی ندارید باید بگویم که توضیح این مطلب کامل پیچیده است. همین قدر بگویم که   مسأله در دانش هواشناسی اثبههات

 برای توضیح کامل به باکس «درس هایی از ما قبل تاریخ» مراجعه کنید.–شده است که افزایش کربن در جو مقدم بر افزایش دماست 
برخی از شکاکان معروف مانند ایان پلیمر این ادعای عجیب را کرده اند که آتشفشان ها بیش از تمام فعالیت های انسان ها دی اکسیدکربن تولید می کننههد. بهها

 برابر بیش از آتشفشههان ها  دی اکسههیدکربن تولیههد مههی کننههد. وقههتی6۰مراجعه دوباره به جدو ل بال ، می بینیم که این ادعا درست نیست. انسان ها حداقل 

 فوران کرد، این نکته به روشنی مشخص شد. ابر خاکسههتری حاصههل از آن2۰1۰ که نام زیبایی دارد(!) در سا ل Eyjafjallajokullآتشفشان جزیره ای 
توانست برای چند هفته هواپیماها را زمین گیر کند و در نتیجه بیش از دی اکسید کربنی که خود تولید کرده بود باعث کاهش انتشار این گاز توسط انسههان

 هزار تن دی اکسیدکربن شد.5۰شد. در واقع این آتشفشان روزانه باعث صرفه جویی حدود 



درس هایی از ما قبل تاریخ: چرخه های  باستانی گرمایش و درس هایی که به ما می آموزند

دانشمندان در حا ل ساخت مد ل های کامپیوتری هرچه قوی تری هستند تا بتوانند آثار تغییرات آب و هوایی را پیش بینی کنند اما یک مد ل وجود دارد که بر
همه این مد ل های کامپیوتری برتری دارد: کره زمین.  مشاهده  بال رفتن سطح دی اکسیدکربن در گذشته، به ما می آمههوزد کههه در پههی  انتشههار شههدید گههاز

دی اکسیدکربن باید منتظر چه پیامدهایی باشیم.
ما می توانیم شواهدی  از ستون های یخی باستانی، حلقه های درختان، سواحل و اعماق اقیانوس ها گردآوری کنیم. این شواهد به مهها تصههویری قابههل فهههم از

 زمین همواره بین–چگونگی تغییرات دما، سطح دریاها، و میزان دی اکسیدکربن هوا در چند ده میلیون سا ل گذشته ارائه می کنند. نتایج شگفت آور هستند 
 بال را ببینید). در سردترین دوره ها (دوره های انجماد یهها عصههر یخبنههدان) قاره هههای شههمالی3دوره های سرد و گرم در نوسان بوده است (برای مثا ل نمودار 

 مههتر از امههروز۷5پوشیده از لیه ای یخی بودند که چند کیلومتر ضخامت داشتند. در دوره های گرم هیچ یخی در قطب ها وجود نداشت و سههطح آب دریاههها 

 ممکههن اسههت خورشههید وارد دوره ای گرم تههر و یهها–بالتر بوده اند. این تغییرات عظیم نخست  به دلیل نوسانات بسیار خفیف در دمای زمین شروع شههده اند 
سردتر شود، و یا اندک تغییری  در مدار گردش زمین آن را کمی از خورشید دورتر یا به آن نزدیک تر کند. این تغییرا باعث ایجاد اندکی گرم تههر یهها سههردتر
شدن در هر سا ل می شود. با جمع شدن این تغییرات کوچک، زمین به تدریج طی صدها و یا هزاران سا ل گرم یا سرد می شود. و ناگهان این وضعیت به یههک

سلسله تغییرات مهارگسیخته منتهی می شود که زمین گرم را یکباره خیلی سردتر یا گرم تر می کند.
چرا این تغییر ناگهانی ایجاد می شوند؟ اینجاست که باید در مورد بازخوردها (فیدبک ها) صحبت کنیم. عواملی که می توانند نرخ گرم شدن و یا سههرد شههدن

جهان را یکباره بال و یا پایین ببرند. در مورد گرمایش ما قبل تاریخ، سه بازخورد مهم وجود دارد:
) انتشار دی اکسیدکربن و متان: با گرم شدن کره زمین، دی اکسیدکربن و متان از گیاهان، خاک و اقیانوس ها آزاد می شود. این گازها اثر گلخههانه ای ایجههاد1

می کنند که به نوبه خود منجر به گرمای بیشتر و در نتیجه انتشار بیشتر دی اکسیدکربن و سایر گازها می شود، تا جایی که تمههام آب و هههوا بهه کلههی تغییهر
می کند. این موضوع، عامل بسیار مهمی در تبدیل گرمایش های بسیار کند ما قبل تاریخ به تحولت ناگهانی اقلیمی بوده است. این امر نشان می دهد کههه در

 هزار ساله که در ایههن نمههودار دیههده می شههود،5 ، چرا دما ابتدا شروع به افزایش می کند و سپس دی اکسیدکربن آزاد می شود. در هر دوره گرمایی 3نمودار 
 سا ل ناشی از سطح دی اکسیدکربن بوده است.42۰۰ سا ل نخست افزایش گرما هستند. ۸۰۰سایر عوامل مسئو ل حدود 

)  پوشش یخی: با گرم شدن سطح زمین، برف و یخ قطب ها نیز شروع به آب شدن می کنند. وقتی سطح سفید و براق یخ از بین برود سطح تیره رنههگ آب2
یا زمین زیرین پدیدار می شود. سطح تیره گرمای بیشتری را از پرتوهای خورشید جذب می کند. و در نتیجه روند گرم شدن زمین را تسریع می کند. نام این

»  است (البیدو واژه تخصصی برای بازتابش است).۹رویداد «اثر بازتابشی» یا «اثر البیدو
)  بخار آب: در دماهای بالتر، تبخیر افزایش می یابد و در نتیجه بخار آب  بیشتری وارد هوا وارد می شود. شاید به خاطر داشته باشههید کههه در ابتههدای ایههن3

فصل گفتیم که بخار آب یکی از گازهای گلخانه ای است و  افزایش بخار آب در هوا به گرم شدن کره زمین کمک می کند.
این سه روند، در جهت معکوس نیز عمل می کنند. اگر مدار خورشید یا زمین کمی به سمت سرد متمایل شود، دوره ای با اثر سرد شوندگی خههواهیم داشههت

که در آن سطح دی اکسیدکربن افت میکند و پوشش یخی افزایش یابد و  حجم بخار آب کاهش می یابد و باعث افت دما شود.
در نهایت، دوره های سرما و گرما به پایان دوره خود می رسند و بازخوردها نیروی خود را از دست می دهند (برای مثا ل ممکن اسههت هههوا از بخههار آب اشههباع
شود و یا حداکثر میزان دی اکسیدکربن منتشر شود و همه یخ ها ذوب شده باشند.) و یا تغییرات سطح خوشید یا مدار زمین دوباره به شههکل قبههل برگردنههد.
گاهی با ایجاد تعاد ل در این نیروها، زمین برای مدت صدها، هزاران یا میلیون ها سا ل در وضعیتی پایدار می ماند تا وقتی کههه  دمههای زمیههن در پههی نوسههانی

کوچک در نور خورشید یا تغییر اندکی در مدار ناآرام زمین، دوباره به تدریج شروع به تغییر کند.
ت الشهعاع قهرار داده ایههم رز مهوثری تح ما با رها کردن چنین حجم زیادی از دی اکسیدکربن در هوا در چنین زمان کوتاهی، این چرخه های طبیعی را به ط

 را ببینید). اثر گرمایشی گازهای گلخانه ای توسط انسان ، بسیار سریع تر از تغییرات کوچک و تدریجی است کههه در دوره هههای4و 3(سمت راست نمودارهای 
طبیعی پیشین رخ داده اند. اکنون ما باید امیدوار باشیم که بتوانیم سطح دی اکسیدکربن با چنان سرعتی کاهش دهیم که موجب پیشگیری از فعهها ل شههدن

مکانیسم های بازخوردی شویم که آب و هوای زمین را در گذشته به شدت تغییر داده اند. (به فصل دوم مراجعه کنید)

9. albedo effect



دمای میانگین زمین رو به افزایش است)3
اخبار داغ

 است و من به تیترهای اخبار روزنامه های چند هفته اخیر نگاه می کنم:2۰1۰اکنون آگوست 
 کشور؛ جهان گرما را احساس می کند » گاردین1۷« رکورد بالترین دمای ثبت شده در 

«تابستان داغ و طولنی؛ پیش بینی آتش سوزی و سیل » اسوشیتدپرس
«جهان در حا ل گرم شدن، ثبت رکورد داغ ترین ماه ژوئن» آستریلین

«امسا ل گرم ترین سا ل ثبت شده تا کنون» واشنگتن پست
وقتی این اخبار را می شنوم احساس دوگانه ای دارم. بال رفتن دمای جهانی خبر بدی است و پیامدهای وحشتناکی برای مههردم و طههبیعت بههه
همراه دارد (پایین را ببینید). اما شاید، و تنها شاید، رکورد گرمای امسا ل تلنگری باشد تا تعداد کافی از ساکنان جوامع صنعتی را از بی خیالی و

انکار در آورد و آنها را به سمت کنشگری جدی برای نجات اقلیم راهنمایی کند.
 را ببینید که نشان می دهد موضوع به این سادگی نیست). در این حیههن ، تابسههتان فوق العههاده داغ3بگذارید چنین امیدی داشته باشیم (فصل 

 یک شاهد آشکار دیگر به انبوه دلیل گرمایش جهان می افزاید:2۰1۰
 درجه افزایش پیدا کرده است. این میزان، بالتر از هر افزایش دمههایی اسههت۰.۸-  از زمان  پیش از دوران صنعتی تاکنون، دمای میانگین جهان 

 هزار سا ل گذشته رخ داده است.1۰۰که در طی دست کم 
 سا ل گذشته بوده اسههت1۰۰ سا ل اخیر بیش از دو برابر 25- سرعت گرمایش زمین در دهه های اخیر شدت یافته است. این روند گرمایشی در 

 به بعد رخ داده اند.1۹۹۹ سالی که رکورد بالترین دما را داشته اند همه از سا ل 1۰و 
 نفههر35۰۰۰ رکوردها را شکست و باعث مرگ 2۰۰3- موج های گرمای طاقت فرسا هم متداو ل تر شده اند. برای مثا ل موج گرمای اروپا در سا ل 

شد.
 گرم ترین زمستان نیم کره شمالی است که در تاریخ ثبت شده است. مسابقات جهانی اسههکی تپههه در اتریههش بههه دلیههل2۰۰6/2۰۰۷- زمستان 

کمبود برف دچار بحران شد و خرس های اسپانیایی به خواب زمستانی نرفتند. در انگلستان گل های بهاری در ژانویه شکفتند و در زمستان بعههد
حتی زودتر از آن شکوفه دادند.

، یخ قطب شما ل سریع تر از آنچه دانشمندان پیش بینی کرده بودند آب شده است. دوره تابستانی ذوب یخ ها در گرینلنههد طههی2۰۰5- از سا ل 
  شاهد بیشترین ذوب یخ گرینلند بوده است2۰1۰ درصد افزایش یافته است و سا ل 16سی سا ل اخیر حدود 

بخاری روشن است
همه این مثا ل ها در یک روند کلی تر جای می گیرد که در سه نمودار پایین می بینید.



۵نمودار 



۶نمودار 



۷نمودار 

 به روشنی نشان می دهد که تغییرات دمایی به سبب افزایش دمای۷ میران میانگین دمای زمین و هوا را نشان می دهد.  نمودار 6اعداد نمودار 
 سا ل6۰اقیانوس ها تخفیف یافته اند. نمودار تخمین های اخیر از چگونگی تغییرات دمای اقیانوس ها در نمای کلی را نشان می دهد(معاد ل با 

اخیر نمودار بالیی).

از کجا می دانیم که دما در حال افزایش است؟
گرفتن دمای کره زمین کمی چالش برانگیز است زیرا کره زمین بسیار بزرگ است. در هر جایی که دماسنجی نصب کنیهم تنهها دمههای همهان جها را نشهان
می دهد. برای به دست آوردن یک میانگین معنادار جهانی، ما نیاز به داده های زیادی داریم. خوشبختانه در چنهد قههرن اخیهر، ادارات هواشناسهی محلههی بههه

 ایستگاه هم در خشکی و هم در دریاها وجود دارد و۷۰۰۰تدریج شبکه بزرگی از ایستگاه های اندازه گیری را در سراسر جهان تشکیل داده اند. امروزه بیش از 
نتایج آنها توسط سه سازمان مختلف گردآوری و ذخیره می شود. در نتیجه بسیاری از نتایج عجیب یا غیرمتعارف را می توان با داده های دیگر مقایسه کههرد و
هر گونه خطایی به سادگی قابل شناسایی است. ماهواره های هواشناسی که در مدار زمین قرار گرفته اند هم بیش از پیش بههرای تصههویربرداری دمههایی مههورد
استفاده قرار می گیرند و به ما داده های دمایی بیشتری ارائه می کنند. خواه ناخواه، تفاوت های کوچکی بین نتایج منابع گوناگون وجود دارد(به دلیل خطاهای
ابزاری، روش های محاسبات و غیره) اما روند کلی کامل روشن است. زمین در حا ل گرم شدن است. نمودارهههای  ایههن بخههش از همههه داده هههای ایههن منههابع

تشکیل شده است.
دانشمندانی که این اندازه گیری ها را انجام می دهند قبل از همه می پذیرند که رسیدن به نتایج دقیق کار آسانی نیست. چند دلیل ایجاد خطا بههه ایههن شههرح

هستند:
 سا ل اخیر تغییر کرده است.15۰- طراحی و دقت دماسنج ها در 

- «اثر جزیره حرارتی» شهر - به بیان ساده، شهرها گرم تر از مناطق روستایی هستند و بیشتر نقاط گردآوری داده ها در مناطق صنعتی، و شهری دنیا قههرار
دارد که این خود داده ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در هنگام محاسبه میانگین دمای جهانی، این عوامل به دقههت در نظههر گرفتههه می شههوند. در اوایههل سهها ل

ونی واتهس یهک2۰1۰ ه نهام آنت  دانشمندان هواشناس کمک ناخواسته ای را در این خصوص دریافت کردند. وقتی وبلگ نویس لجوج ضد علهم آب و ههوا ب
تحقیق در سطح کشوری را درباره ایستگاه های اندازه گیری دما انجام داد و آنها را بر اساس نزدیکی به شهرها و سایر منابع گرمایی بهه ایسهتگاه های خهوب و



ایستگاه های بد تقسیم کرد. او امیدوار بود که بتواند ثابت کند که اثر حرارتی جزیره ای دلیل بالرفتن دما در تمام دماسنج های رسمی ایالت متحههده اسههت.
اما در عوض او دقیقا عکس این فرضیه را ثابت کرد. نتایج واتس نشان داد که اثر حرارتی جزیره ای در واقع کمههتر از آن چیههزی اسههت کههه دانشههمندان فکههر

می کردند  و این موضوع باعث شد تا آنها نتایج ثبت شده دما در ایالت متحده را به جای پایین آوردن، کمی بالتر ببرند. شرمنده!

شبهه شکاکان: دنیایی در حال گرم شدن
جالب است که برخلف شواهد فراوانی که برای افزایش دمای کره زمین وجود دارد، افرادی مصمم هستند که این تغییرات اقلیمی را انکار کننههد، و بههه ایههن

اا تلش فراوانی کرده اند. در اینجا برخی از ادعاهای گمراه کننده آنها و توضیحات مربوطه آمده است: منظور اخیر

 به این ادعا خاتمه دهد. واحد تحقیقات آب و هوایی دانشگاه انگلیای2۰1۰ شاید دمای بالی  سا ل  متوقف شده است!1998گرم شدن جهانی در سال 
شرقی یکی از سه سازمانی است که داده های دمای سطح زمین را گردآوری می کند. اگر تنها به داده های آنها نگاه کنید، چنین به نظر می رسد که انگار سا ل

 بوده است. برخی از مفسران این موضوع را مورد توجه قرار داده اند و آن را دلیلی بر توقف گرم شدن کههره زمیههن2۰۰۹ تا 1۹۹۹ کمی گرم تر از سا ل 1۹۹۸
می دانند. اما این موضوع تنها مربوط به دمای سطح خشکی و هواست و تصویر کاملی را ارائه نمی کند. وقتی که به دمای خشکی، هوا و دریاههها بهها هههم نگههاه

) می بینید که  روند دمای کره زمین همچنان رو به بالست. و  اگر به میانگین  دماهای کل جهان نگاه کنید (به جای اینکه فقط  داده هههای۷کنید ( نمودار 
 گرم تر بوده است.1۹۹۸   در مجموع از سا ل 2۰۰5واحد تحقیقات آب و هوایی را در نظر بگیرید) می بینید که سا ل 

 خنک شده است!19۷0 تا 1940جهان در بین سال های 
1۰ به دلیل پدیده  شناخته شده «تیرگههی جهههانی»1۹۷۰ تا 1۹4۰این موضوع صحت ندارد اما حاوی نکته جالبی است. روند گرم شدن جهانی بین سا ل های 

 تا حههدی جلههوی پرتههو خورشههید را می گرفههت و11متوقف شده بود . تیرگی جهانی به این سبب رخ داد که یک ماده آلوده کننده صنعتی به نام غبار سولفات
باعث کم شدن پرتویی می شد که به زمین می رسید. این اتفاق مدتی ادمه داشت تا اینکه  افزایش گازهای گلخههانه ای کههه از اتفاقهها بهها کههاهش آلینههده های
سولفاتی ناشی از نیروگاه ها همراه بود، در نهایت موجب برطرف شدن اثر تیرگی شد و دما دوباره شروع به بال رفتن کرد. شما می توانید این دوره ثههابت را در

 ببینید5روی نمودار 

مقیاس های اندازه گیری دما خطا دارند یا دستکاری شده اند!
 سازمان مختلف اصلی با صدها کارمند تعلق دارند، نیاز به توطئه  گسههترده ای دارد3 هزار ایستگاه اندازه گیری و ماهواره که به ۷تحریف و یا تغییر داده ها از 

 گروهی از مفسرین ادعا کردند که برخی از ایمیل های هک شههده واحههد تحقیقههات2۰1۰که روی فیلم های جیمز باند را سفید می کند! در هر حا ل، در سا ل 
آب و هوایی دانشگاه انگلیای شرقی، حاوی دلیلی مبنی بر وجود چنین توطئه ای است. سه گروه بازرسی مستقل و مجزا بها دقهت زیهاد ایمیل ههها را بررسهی
کردند و هیچ دلیلی نیافتند جز چند مورد که دانشمندان ادب را در مورد همکاران خود رعایت نکرده بودند و از برخی از اصطلحات نامناسب استفاده کههرده
بودند و از درخواست های بی پایان عمومی برای اطلعات گلیه کرده بودند (درست مانند هر ایمیل دیگر از هر اداره دیگر). با این حا ل، این کار یههک نههتیجه

مثبت در بر داشت: از آن زمان به بعد، برای جلوگیری از طرح چنین اتهام هایی، داده های خام بیشتری در اختیار عموم قرار گرفت.

اما امروز هوا سرد است
اگرچه میانگین دمای جهانی در حا ل افزایش است، اما این بدان معنا نیست که همه جا به یک نسبت گرم می شوند. سیسههتم آب و هههوای جهههانی پیچیههده
است؛ برخی از مکان ها زودتر از بقیه جاها گرم می شوند، و حتا ممکن است برخی از مکان ههها بسههته بههه نحههوه تغییههر جریان هههای اقیانوسههی سههردتر شههوند.

 وجود دارد. تغییر اقلیم یک روند تدریجی و پروسه ای بلند مدت است اما آب و هوا به تغییرات کوتاه مدت و13 و اقلیم12همچنین تفاوت مهمی بین آب و هوا
روزانه مربوط می شود که بر اثر جریان های محلی باد، تبخیر و جریان های اقیانوس ها ایجاد می شههوند. بنههابراین وضههع آب و هههوا بسههیار آشههفته تر و غیرقابههل
پیش بینی تر از وضعیت اقلیم است. چند هفته هوای سرد در یک نقطه، چیز زیادی از تغییر دمای جهان در درازمدت به ما نمی گوید. به همیههن دلیههل اسههت
که ما به داده های گردآوری شده ظرف چند دهه در ایستگاه های هواشناسی متعدد نیاز داریم تا بتهوانیم دربههاره تغییهرات اقلیمهی نههتیجه گیری کنیههم. ایهن

10. global dimming
11. sulfate aerosols
12. weather 

13. climate



اندازه گیری ها به ما می گویند که به ازای هر سرمای غیر معمو ل در نقطه ای از کره زمین، چندین گرمای غیر معمو ل در جایی دیگر وجود دارد و رونههد کلههی
به سمت گرم شدن است.

بههه بیههان سههاده،زمیههن و هههوا. پس تغییرات دمایی ای که ما بر روی خشکی حس می کرده ایم، در مقایسه با گرم شدن اقیانوس ها ناچیز بوده انههد
.پیامد کامل این وضعیت را هنوز ندیده ایم. آفتاب زده شده اند، اما اقیانوس ها داخل نان برشته کن هستند

همین قدر بگوییم که بله زمین مطمئنا خیلی بیشتری از آنچه در گذشته گرم می شده، در حهها ل گههرم شههدن. شاید نیاز به تفصیل بیشتر نباشد
.است

ما شاهد آثار دیگر بوده ایم)4
واژگان گرم

اینکه فعالن کمپین های مبارزه با تغییرات اقلیمی امروزه از عبارت «گرمایش جهانی» استفاده نمی کنند چند دلیل دارد. دلیههل او ل اینکههه ایههن
عبارت کمی خوشایند است (چه کسی در مناطق صنعتی و سرد شما ل، کمی گرما نمی خواهد؟)  درثانی، عبارت «گرمایش زمین» گویای همههه

 عبارت پذیرفته شده برای جمع بندی همه آثههاری باشههد14آثار بال رفتن دمای جهانی روی کره زمین نیست.  به نظر می رسد «تغییرات اقلیمی»
که در پی گرمایش زمین رخ می دهند. همان گونه که راه اندازان کمپین ها، افرادی مانند جرج مارشا ل، متذکر شده اند، این دو کلمههه هنههوز بههی
ضرر به نظر می رسند. توصیف های دقیق تری مانند «قتل عام اقلیم» و «دیوانگی آب و هوا» و یهها « توفههان اقلیمههی » احتمههال نمایشههی تر از آن

هستند که جدی گرفته شوند.
 است. در پاکستان بدترین سیل تاریخ این کشور آمده است و تاکنون جان حدود2۰1۰هم اکنون که من در حا ل نوشتن این کتاب هستم سا ل 

 میلیون نفر را به صورت موقت یا دائم بی خانمان کرده است. روسیه در حا ل بهبود یههافتن از یههک مههوج گرمههایی2۰ نفر را گرفته است و 16۰۰
 درجه سانتیگراد بالتر از معمو ل را ایجاد کرد و باعث مرگ هزاران نفر شد. آتههش گرفتگههی منههاطق وسههیعی از جنگل ههها در2۰است که دمایی

شما ل پرتغا ل رخ داده است و باران های سیل آسا در چین باعث ایجاد رانش های مرگبار زمین شده اند، در آیووا صدها نفر به دلیل سههیل مجبههور
به ترک خانه های خود شده اند و در نیجر پس از یک خشکسالی طاقت فرسا، سیلی ویران کننده آمده است. امروزه ما دائم گزارش هههایی از ایههن

 سا ل اخیر یاد می شود.1۰۰  یا 5۰، 3۰، 2۰دست را می شنویم و معمول از آنها به عنوان بدترین نوع خود در 
 سیستم های آب و هوایی جهان پیچیههده تر از آن هسههتند کههه بتههوان–هیچ رویداد منفردی را نمی توان مستقیما به تغییرات آب و هوا ربط داد 

ان اا همان چیزی است کهه از یهک جه ارتباط های علت و معلولی ساده ای را یافت. اما روند کلی حوادث  آب و هوایی شدیدتر و پرشمارتر، دقیق
در حا ل گرم شدن انتطار می رود. این وضع دقیقا مانند تقلب در تاس است. اگر یک وزنه مخفی در یک تاس تعبیه کنید تا احتمهها ل بههال آمههدن
عدد شش را زیاد کنید، شما شش بیشتری خواهید آورد اما هرگز نمی توانید مطمئن شوید که کدام شش اضافه به دلیل وجود وزنه بوده است و

کدام شش اتفاقی.

کنار آمدن با قضایا
پیش از اینکه به خواندن ادامه دهید، آگاه باشید: در قسمت های بعدی مطالب کامل ناراحت کننده ای بیان می شود. واکنش طهبیعی این اسههت کههه بگوییههد
«بابا وضع این قدرها هم بد نیست» و وسوسه شوید تا این مطالب را هراس افکنی بیجا بدانید. متاسفانه، همه مطالبی که اینجا ذکههر مههی شههوند مبتنههی بههر
شواهد متقن و دقیق هستند (لینک ها و ارجاعات را دنبا ل کنید تا در مورد آنها بیشتر بیابید). درک همه این مطالب به یکباره دشوار است و کنههار آمههدن بهها
آن ها زمان می برد. (من خودم هنوز روی این قضیه کار می کنم). مطالب مثبت تری در ادامه خواهد آمد. بسیاری از راه حل های تغییههرات اقلیمههی در صههورت
درست اجرا شدن می توانند زندگی ما و مردم سراسر دنیا را بهبود بخشند. هنوز برای اجتناب از بدترین آثار این پدیده که در فصل دو بیان شده فرصت باقی

است. پس نیازی نیست که الن بیش از حد افسرده شویم.

14. climate change



پختن  توفان
وقتی دمای جهانی بال برود فقط اجسام گرم نمی شوند بلکه  انرژی هر چه بیشتری به سیستم اقلیمی وارد می شود. ایههن امههر بههاعث پیامههدهای

متعددی می شود از جمله:
- تبخیر بیشتر از سطح اقیانوس ها که باعث طوفان های قدرتمندتر می شوند

-  انتقا ل حرارت بیشتر بین اجزای سیستم آب و هوایی که منجر به بادهای شدیدتر و دماهای افراطی تر در مناطق خاص می شود (هههم دمههای
بالتر و هم پایین تر)

- تغییر در الگوهای ریزش باران که منجر به زیر آب رفتن کرانه های برخی رودها و خشکسالی در جاهای دیگر می شود.
- بال رفتن سطح دریاها به علت انبساط آب گرم و همچنین به علت ذوب شدن یخ های گرینلند و قطب جنوب.

جزئیات افزایش بلیای مرتبط با آب و هوا توسط گروه  مشهور کمپین های اقلیمی، یعنی شرکت های بزرگ بیمه، به خوبی مستند شههده اسههت.
 نشان می دهههد.2۰۰۹ تا 1۹۸۰   صفحه بعد را شرکت بیمه بزرگ مونیخ ری تهیه کرده است که تعداد فجایع طبیعی سالنه را از  ۸در نمودار 

 بهها2۰1۰ است. در عین حا ل، سهها ل 1۹۸۰ دو برابر فجایع طبیعی سا ل 2۰۰۹روند رویدادها کامل مشخص است، تعداد فجایع طبیعی در سا ل 
 خواهد بود. 2۰۰۹ فاجعه ثبت شده بین ژانویه تا ژوئن مشابه سا ل 44۰

  رویدادهایی هستند که می توان آنها را به تغییرات اقلیم مرتبط دانست. این رویدادها به طرز۸شایان توجه است که سه ستون بالیی در نمودار 
محسوس رشد کرده اند. ستون پایینی فجایعی را نشان می دهد که به تغییرات اقلیم مربوط نمی شوند (زمین لههرزه و فههوران آتشفشههان ها). ایههن

 به این سو یافته است.1۹۰۰. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد روند مشابهی را از سا ل 15فجایع افزایشی نداشته اند

دلیلی مبنی بر افزایش فراوانی رویدادهای آتشفشانی در برخی از مناطق در صورت عقب نشینی صفحه یخی وجود دارد اما در حا ل حاضر این موارد محدود به چند مکان خاص است و اثر  15
.جهانی آن ناچیز است



۸نمودار 

 در این خصوص مصاحبه شد او گفت:«فجههایعی2۰1۰دانشمند هواشناس عضو جامعه هواسنجی سلطنتی بریتانیا- در سا ل –وقتی با لیز بنتلی 
 سا ل یکبههار2۰ سا ل یکبار واقع می شدند به وقایعی بد ل شده اند که هر 1۰۰) از وقایعی که هر 2۰۰4مانند سیل بوسکسل (در کرنوا ل در سا ل 

 هههزار نفههر را کشههت،35 اروپا که حدود 2۰۰3رخ می دهند».  پیتر استات دانشمند اداره هواشناسی بریتانیا هم در خصوص موج گرمایی سا ل 
ال عههادی انگاشههته گفت که احتما ل وقوع چنین رخدادهایی در نتیجه تاثیر فعالیت های انسان دو برابر شده است و چه بسا در میانه این قرن کام

شود.
ه رونهد کلمه کلیدی در اینجا «احتما ل» است. هر فاجعه طبیعی ای نتیجه مستقیم گرم شدن کره زمین نیست. اما احتما ل می دهیم که بها ادام
تغییرات اقلیمی تعداد کل فجایع افزایش یابد. نرخ فجایع اخیر دقیقا همان چیزی است که ما انتظارش را داشتیم. مطابق گفته سازمان جهههانی
هواشناسی، « سیر رویدادهای کنونی با پیشبینی [دانشمندان علوم اقلیمی] مطابقت دارد. آن ها به علت گرم شدن جهههانی وقههوع حههوادث آب و

هوایی شدیدتر و مکررتر را انتظار داشتند.»
با این حا ل این آمار خام همه داستان را بازگو نمی کنند، بنابراین در اینجا برخی از نمونه های خاص دیگر به همراه توضیحی مختصر از چگونگی



ارتباط هر پدیده با تغییرات اقلیم آمده است.

توفان برخاسته دریا
 درجه سانتیگراد برخیزند. هرچه دمای اقیانوس ههها بیشهتر26تندبادهایی با قدرت توفان، تنها می توانند از اقیانوس هایی با دمای سطحی حداقل 

باشد، احتما ل شدیدتر بودن و طولنی تر بودن این توفان ها نیز بیشتر می شود. این گونه توفان های اقیانوس های گرمسیری، بسههته بههه اینکههه در
 سواحل جنوبی ایالت متحده را درنوردید و2۰۰5کجای جهان باشند، هوریکن، تیفون یا توفان موسمی نامیده می شوند. توفان کاترینا در سا ل 

 نفههر15۰۰ نفر شد. در همان سا ل، توفان استن در گواتمال، مکزیکو، السالوادور، نیکاراگوئه و کاستاریکا وزید و منجر به مرگ 1۸36باعث مرگ 
دیگر شد (که در سطح جهانی کمتر گزارش شد). برخی از دانشمندان استدل ل می کنند که تغییرات اقلیم به قدرت چنین طوفان هههایی کمههک

 شاهد نخستین توفانی بود که در اقیانوس اطلس جنوبی شکل گرفت و در برزیل2۰۰4کرده اند، اما این استدل ل هنوز محل مناقشه است. سا ل 
 میلیون نفر دیگر را نیههز مختههل2 هزار نفر را گرفت و زندگی بیش از 15۰ توفان نرجس برمه را در نوردید و جان حدود 2۰۰۸وزید و در سا ل 

کرد.

سیل از آسمان
دمای بالتر به معنای تبخیر بیشتر است که الگوی بارش جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد. در نتیجه برخی از مناطق خشک تر شده اند و برخههی

دیگر، با افزایش چشم گیر در میزان بارش ها در چند دهه اخیر مرطوب تر شده اند.
 کشور و هزاران هکتار زمین های کشاورزی و22 باعث وقوع سیل های شدیدی در سراسر افریقا شد و بیش از 2۰۰۷باران های سیل آسا در سا ل 

  سیل های ناشی از2۰۰4 نفر را کشت. در سا ل 1۰۰۰ تقریبا 2۰۰5بیش از یک میلیون نفر را به سختی انداخت. در هند بارندگی بیسابقه سا ل 
 باران ههای بی سهابقه و2۰۰۹ و 2۰۰۷باران و رانش زمین، ده ها هزار نفر را در برزیل بی خانمان کرد و صهدها نفهر نیهز کشهته شهدند. در سها ل 
سیل های شدید باعث خسارات جدی به املک، تخلیه مناطق وسیع و تلفات در نیوزیلند و انگلستان شد.

مناطق پر از گرد و غبار
1۹۷۰افزایش تبخیر، چهره دیگری نیز دارد: با مرطوب تر شدن برخی مناطق، مناطق دیگر خشک تر می شوند. این موضوع باعث شده تا از سا ل 

به بعد خشکسالی خصوصا در مناطق حاره ای متداو ل تر گردد. همچنین خشکسالی ها طولنی تر و شدیدتر نیز شده اند و مناطق بیشتری را تحت
تاثیر می گذارند. آتش سوزی و قحطی آثار معمو ل این وضعیت هستند.

 تا کنون دچار خشکسالی بوده است که این وضع تاثیر چشم گیری بر کشاورزی و منابع آب شیرین داشته است. در سهها ل2۰۰2 استرلیا از سا ل 
 شاهد یکی از بههدترین1۹۹۸ میلیون نفر در جیبوتی، اتیوپی، کنیا و سومالی شد. سا ل 1۷ چندین سا ل پیاپی خشکسالی باعث گرسنگی 2۰۰6

آتش سوزی های اندونزی به دلیل عدم شروع باران های موسمی بود.
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ترک هایی در یخ
قطب شما ل یکی از مناطقی از زمین است که زودتر و بیشتر از سایر نقاط تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قههرار می گیههرد. دمههای قطههب شههما ل بههه

 رکورد گرم ترین سا ل قطب شما ل است. این گرمایش قطب باعث انواع تغییههرات در حیههات2۰۰۷صورت دندانه اره ای رو به افزایش است. سا ل 
وحش منطقه قطبی شده و سبک سنتی زندگی مردم بومی منطقه را تهدید می کند. یخ دریایی قطب شما ل هر سا ل بهها تغییههر فصههل بههزرگ و
ه تدریهج ی سها ل اخیهر ب کوچک می شود به طوری که در سپتامبر به کوچک ترین اندازه خود می رسد. متاسفانه این کهوچک ترین انهدازه در س

 نبوده اند، اما تا کنون یخ تابستانی هیچ سالی2۰۰۷کوچک تر شده است(نمودار بال را ببینید). اگرچه -خوشبختانه- دو سا ل اخیر به بدی سا ل 
 دوباره در حا ل بد شدن است. سرعت این آب شههدن، دانشههمندان هواشههناس را شههگفت زده2۰1۰به کوچکی آنها نبوده است. وضعیت در سا ل 

کرده است. سرعت ذوب این یخ حتا از افراطی ترین پیش بینی های هیئت بین المللی تغییرات اقلیمی نیز سریع تر است.

2۰1۰در ناحیه دیگر قطب شما ل، یخ های گرینلند نیز با سرعتی بیش از آنچه پیش بینی می شد در حا ل آب شدن هسههتند. در آگوسههت سهها ل 
 کیلومتر مربع(چهار برابر اندازه منهتن) از یخچا ل اصههلی گرینلنههد جههدا شههد و وارد آب هههای آزاد شههد،16۰وقتی که قطعه یخ بزرگی به اندازه 

بسیاری از شاهدان حیرت زده شدند.

اقیانوس های خزنده
حجم آب با گرم شدن افزایش می یابد. این روند  اکنون منجر به بال آمدن سطح دریاها شده است و ذوب شدن یخ قطب شههما ل و گرینلنههد بههه
سرعت آن می افزاید. توجه داشته باشید که وقتی یخ قطب شما ل ذوب می شود، باعث بال رفتن سطح دریا نمی شود زیرا این آب تنها جایی را پر



می کند که قبل یخ آن فضا را اشغا ل کرده بود. آب شدن یخی در یک لیوان نصفه از آب را مشاهده کنید تا بتوانید خودتان شهاهد ایهن موضهوع
باشید. آب شدن یخ تنها در صورتی به بالرفتن سطح آبهای آزاد منتهی می شود که از خشکی به دریا بریزد.

سنجش میزان بال رفتن سطح دریاهای آزاد دشوار است. جزر و مد و موج ها باعث می شوند که سطح دریا ثابت نماند. نیروهای جغرافیههایی نیههز
باعث بال و پایین رفتن نقاط مختلف زمین می شوند. تصویربرداری ماهواره ای و معیارهای جز و مدی، که برای اندازه گیری نرخ بال رفتن سههطح

 میلیمتر در سا ل تعیین کرده اند. این مقدار زیاد به نظر نمی رسد اما هههم3کنونی دریاها مورد استفاده قرار گرفته اند، این افزایش سطح را حدود 
اکنون نیز جزیره ها و سواحل کم ارتفاع را در خطر قرار داده است. کشاورزان سواحل فیجی به دلیل آغشته شههدن کشتزارهایشههان بهها آب دریهها،
کشت خود را به محصولت مقاوم در برابر نمک تغییر می دهند. در همین حا ل، جزیره کیریباتی و تووالو به دلیههل نفههوذ آب دریهها بههه شهههرها و

روستاهای آنها در حا ل تخلیه شدن هستند.

ترک دیار فانی
با گرم تر، مرطوب تر یا خشک تر شدن زمین، گیاهان و حیوانات در سازگاری با محیط دچار مشکل می شوند. در گذشته، این گههونه تغییههرات در
اقلیم محلی هزاران سا ل طو ل می کشید و به گونه های جاندار فرصت تطبیق یا مهههاجرت می داد. امهها سههرعت تغییههرات کنههونی بسههیار بیههش از

ه آنجها. تغییرات طبیعی است به علوه جاده ها، شهرها، آلودگی ها و خطوط لوله، تعداد مکان ههایی را کهه ایهن گونه ههای در خطهر می تواننهد ب
مهاجرت کنند محدود کرده اند. پس بقای گیاهان و حیوانات بی شماری در سراسر جهان به خطر افتاده اسههت. گرفتههاری خههرس قطههبی کههامل
شناخته شده است. ما می توانیم ذوب شدن و ترک برداشتن زیستگاه یخی آنها  زیر پاهایشان را مشاهده کنیم و جای تعجب نیست که چنههدین
جمعیت اصلی آنها در حا ل کاهش است. اما خرس قطبی فقط یکی از این گونه های در معرض خطر است. هر گونه جانوری که بهها شههرایط آب و
هوایی و دمای ویژه ای سازگار شده باشد، از تغییر اقلیمی متأثر خواهد شد و بسیاری از آن گونه ها از خرس قطههبی نامحسههوس تر و ناشههناخته تر
هستند. دانش ما از اینکه گونه های دیگر دقیقا چگونه گذران زندگی می کنند محدود است- معلومات ما بستگی به این دارد که کدام یک از این
اا  از نزدیک مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای مثا ل، با توجه به زیادی طرفداران آماتور گردآوری پروانه ها در گذشههته و حهها ل، مهها بههه گونه ها اتفاق
اندازه کافی درباره گونه های پروانه در انگلستان اطلع داریم تا بدانیم کدام یک از آنها در حا ل تغییر محههدوده زیسههتی خههود بههه سههمت شههما ل
هستند. بسیاری از افراد، مهاجرت پرندگان را زیر نظر دارند و در نتیجه ما می دانیم که چه تعدادی از آنهها زمهان و مسهیر مههاجرت خهود را در
واکنش به تغییرات اقلیمی تغییر می دهند. صخره های  مرجانی موضوع مورد علقه محققان دریایی (و مسافران) است و در نتیجه مها بهه خههوبی
می دانیم که افزایش دما چگونه مستقیما باعث مرگ مرجان ها می شود و یا به طور غیرمستقیم از طریق اشهاعه سهریع تر بیماری ههای مرجان هها

35منجر به مرگ آنها می شود. اما بقیه جاهایی که مورد توجه ما نبوده اند و یا گونه هایی که هنوز آنها را کشف نکرده ایم چه؟ برای مثا ل حههدود 
 شگفت انگیز، به دلیل تغییرات اقلیمی منقهرض شهده اند.16درصد قورباغه های امریکای لتین که شناخت کمی از آنها داریم از جمله وزغ طلیی

هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم دریابیم که چند گونه کشف نشده نیز به همین علت منقرض شده اند.
کل حیات کره زمین مانند شبکه ای به هم مرتبط است؛ هر جانداری که می خورد یا خورده می شود با بقیه برای غذا، نور یا فضای زندگی رقابت

از– می کند. بنابراین تغییرات در قلمرو، تعداد و رفتار ارگانیسم های مختلف، آثار غیر قابل پیش بینی ای بر ارگانیسم های دیگر در سراسر جهههان 
جمله انسان- خواهد داشت.

زندگی، کاشانه و معیشت
همان گونه که دیدیم، تغییرات اقلیمی چیزی نیست که در آینده رخ دهد بلکه همین اکنون در اطراف مهها در حهها ل اتفههاق افتههادن اسههت. بههرای

ال ملموس است. انجمن جهانی بشردوستی  که نهادی است که1۷میلیون ها نفری که دچار خشکسالی، سیل و توفان شده اند اثرات این پدیده کام
 برآوردی از هزینه انسانی تغییرات اقلیمی به عمههل آورد. ایههن2۰۰۹توسط دبیرکل سابق سازمان ملل متحد کوفی عنان اداره می شود، در سا ل 

 میلیون نفر  به خاطر تغییرات اقلیمی خانه، محصههولت، زمیههن، و یهها معیشههت خههود را از دسههت داده انههد.3۰۰برآورد نشان می داد که تاکنون 

– هزار نفر بر اثر تغییرات اقلیمی جان خود را از دست می دهند. البته این تنها یک تخمین اسههت 3۰۰همچنین تخمین زده می شود که سالنه 

16. Golden Toad
17. The Global Humanitarian Forum



 اما این اعداد نمایی کلههی از آنچههه در پیرامههون مهها در حهها ل رخ دادن اسههت ارائههه–تعیین آمار دقیق برای چنین پدیده پیچیده ای دشوار است 
می نمایند.

شبهه شکاکان: آب و هوای افراطی
یخ قطب جنوب در حال بزرگ تر شدن بوده است نه کوچک شدن!

 این موضوع در رابطه با برخی از مناطق کوچک قطب جنوب صحت دارد و اتفاقا به ما دلیل بیشتری درباره گرم شدن کههره زمیههن ارائههه می دهههد. افزایههش
تبخیر که به دلیل بال رفتن دما ایجاد شده است، منجر به بارش برف بیشتری در برخی از مناطق قطب جنوب شده است که موجب  قطهور شهدن یهخ ایهن
مناطق شده است (بیشتر مناطق مرکزی قطب). مناطق دیگر قطب جنوب (عمدتا مناطق ساحلی که زودتر از هوا گرم می شوند)، یخ در حا ل عقههب نشههینی

است. همان گونه که قبل بیان کردیم، این تصویر کامل پیچیده است!

تغییرات اقلیمی فقط اثر منفی ندارد بلکه آثار مثبتی هم دارد!
 این نکته نیز درست است اما تا حدی. زمستان های گرم تر در برخی از کشورهای سردسیر باعث می شود که افراد کمتری از سرما بمیرند. به دلیل گرم شدن

هوا کشت برخی محصولت در برخی مناطق آسان تر شده است. متاسفانه این آثار مثبت کوچک در برابر آثار منفی بزرگ ناچیز هستند.
ما تقریبا تمام مناطق اسکان خود را در مناطقی بنا کرده ایم که در اقلیم کنونی حاصلخیز و راحت هستند و نحوه پرورش غذا نیز با آب و هوایی سازگار است
که برای هزاران تغییرات اندکی داشته است. تغییرات سریع کنونی، هماهنگی ما با اقلیم را به هم ریخته است و به همیههن جهههت نیههز طوفان ههها، سههیل ها و
قحطی هایی که در بال ذکر شد منجر به مرگ می شوند. حتا اگر تغییرات اقلیم برخی از مکان ها را برای انسان ها راحت تر کند، آیا باید انتظههار داشههته باشههیم
که همه افراد به آن مناطقی که آب وهوا خیلی بد نیست مهاجرت کنند؟ اگر میلیاردها نفر ببینند که کشور آنها دیگر قابل سکنی نیست و باید بههه کشههوری

جدیدی مهاحرت کنن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خوب است همیشه به تمام جوانب این مسائل فکر کنیم...

 تغییرات اقلیمی یک مشکل است، اما مشکلت بزرگتری هست که اولیت دارند: 
. این استدل ل چند واقعیت مهم را نادیده می گیرد. نخست اینکههه، ایههن1۸این استدللی است که آمارشناس دانمارکی بیورن لومبرگ آن را مطرح کرده است

یک انتخاب اشتباه است. ما می توانیم (و باید) همزمان به مشکلتی مانند تغییرات اقلیمی، فقر و سلمت بپردازیم. در واقع، بسیاری از این مشههکلت منشههاء
مشترکی دارند (که در ادامه خواهیم دید). پس عاقلنه است که  همزمان روی همه آنها کار کنیم. درثانی، تغییرات اقلیمههی بسههیاری از مشههکلت جهههان را

بدتر می کند. این پدیده همه هشت هدف توسعه هزاره سازمان ملل را تهدید می کند. هر پیشرفتی که ما در این حوزه ها داشته باشیم، با 
تغییرات اقلیمی از بین خواهد رفت مگر اینکه برای جلوگیری از بدترین آثار آن اقدام کنیم.

همه این مسائل به هم پیوسته اند)۵
خلصه آنچه تا به اینجا گفته ایم:

دی اکسیدکربن یک گاز گلخانه ای است و اثر گرم کننده ای روی کره زمین دارد.•

 سا ل اخیر مقدار عظیمی دی اکسیدکربن (به اضافه سایر گازهای گلخانه ای) را وارد جو کرده ایم . اکنون میزان این گازههها15۰ما در •
به سطحی رسیده است که در دوره های بسیار گرم تر پیش از تاریخ بوده است .

هوا، زمین و اقیانوس های زمین در حا ل گرم شدن هستند.•

ما می توانیم مستقیما این افزایش دما را اندازه گیری نماییم و همچنین آثار آن را در افزایش تعهداد فجههایع ناشهی از آب و هههوا، ذوب•
شدن یخ ها و تغییرات زیستی حیوانات و تعداد آنها ببینیم.

 نظر خود را تغییر داد و پذیرفت که تغییرات اقلیمی بزرگ ترین معضل پیش روی بشریت است. م2۰1۰. لومبرگ اندکی پس از انتشار این کتاب  در سا ل 1۸



اصل دشوار نیست که این نقاط را به یکدیگر متصل کنیم و چنین نتیجه گیری کنیم کههه گازهههای گلخههانه ای ناشهی از فعههالیت انسههان ها بهاعث
می شوند که کره زمین گرم شود و اقلیم تغییر کند. اما چگونه می توانیم کامل مطمئن شویم که این مسائل حقیقتا با یکدیگر مرتبط هستند؟

چند دلیل خوب برای اثبات این نکته وجود دارد:

چرا این همه دی اکسیدکربن ما کره زمین را گرم نکند؟
چرا این گاز گلخانه ای قدرتمند که می دانیم اثر گرم کننده ای دارد و در گذشته نیز منجر به تغییرات اقلیمی شده است ناگهان از کار بیافتد؟ مهها

 درصد افزایش داده ایم و به حدی رسانده ایم که معاد ل دوره های گرم ما قبل تاریخ اسههت. دوره4۰حجم آن را نسبت به قبل از انقلب صنعتی 
هایی که دریاها چندین متر از سطح کنونی بالتر بوده اند. آیا می توان باور کرد که این میزان افزایش کربن هیههچ اثههری نداشههته باشههد؟ ادعههای
چنین چیزی غیرقابل قبو ل است و نیاز به تبیینی شگفت انگیز و دلیلی برای اثبات دارد. تا کنون هیچ کس چنین تبیین یا دلیلی ارائههه نکههرده

است.

هیچ چیز دیگری وجود ندارد که باعث این تغییرات شود
می توان پرسید: اگر علت گرمایش زمین دی اکسیدکربن نیست، پس چیست؟ درست است که رخدادهای دیگری نیز در گذشههته کههره زمیههن را

15۰ تکان های زمین در مدار خود، افزایش فعالیت های خورشیدی، تغییرات چرخه اقیانوس ها، فعالیت هههای آتشفشههانی- امهها در –گرم کرده اند 
سا ل گذشته به اندازه کافی چنین اتفاقاتی رخ نداده است تا موجب این همه افزایش دما شود. بنابراین این رخدادها نمی توانند تغییرات اقلیمههی

.1۹کنونی را ایجاد کرده باشند

صحنه جرم پر است از اثر انگشت دی اکسیدکربن
ما قبل دیده ایم که دما و سطح دی اکسیدکربن در طههی قههرن بیسههتم بههه مهوازات هههم افزایههش یافته انههد. ایههن شههاهد خههوبی اسههت کهه رابطههه
دی اکسیدکربن را با گرمایش زمین نشان می دهد اما اگر دلیل قوی تری بخواهیم چه؟خوب، ما می توانیم از چیزی استفاده کنیم که به امضههای
حرارتی مشهور است. با استفاده از ماهواره ها، می توانیم طو ل موج اشعه های خورشید را که به زمین تابیده می شوند و یا از آن منعکس می شوند،
اندازه گیری و آنالیز کنیم. برخی از طو ل موج های خاص پرتوها به وسیله گازهای گلخانه ایی مانند دی اکسیدکربن و متان متوقف شود.  اگههر اثههر
گلخانه ای گازها بر روی زمین افزایش یافته باشد، این طو ل موج ها در انعکاس نور خورشید از زمین کههاهش مههی یابنههد. بههه بیههان دیگههر وقههتی

دی اکسیدکربن و متان گرما را در جو نگه دارند، یک «امضای» قابل شناسایی  بر روی پرتوهایی که به فضا بازتاب می شوند، باقی می گذارند.
محاسبات مکرر اخیر ماهواره ها این امضا را دقیقا به میزانی که انتظار آن را داشتیم نشان می دهند. این دلیلی محکم بر این اسههت کههه افزایههش

سطح دی اکسیدکربن و متان گرمای بیشتری را در جو زمین حفظ کرده است.

شبهه شکاکان: رابطه بین دی اکسیدکربن و گرم شدن جهان

آنها که نمی توانند به علت انتشسار دی اکسسیدکربن توسسط درباره گرم شدن زمین در دوره های ما قبل تاریخ و یا سایر کرات چه می گویید؟
انسان ها باشند!

البته که نه. هیچ کس چنین چیزی نمی گوید. دمای کره زمین (و مریخ و زهره) در گذشته به دلیل مختلف بال و پایین رفته اسهت، امها اکنهون و در اینجها
این گازهای گلخانه ای حاصل فعالیت انسان هستند که کره زمین را گرم می کنند نه چرخه مدار زمین و یا آثار حرارتی هسته زمین.

 همه این مسائل مربوط به خورشید/لکه های خورشیدی/فوران های خورشیدی است:
ه فعالیت ههای اضهافه خورشهید در  15۰گاهی خورشید وارد دوره های بیش فعالی می شود که در این دوره ها گرمای بیشتری از خود ساطع می کند. امها هم

سا ل گذشته تنها می تواند دلیل بخش کوچکی از گرمایشی باشد که در این مدت شاهد آن بوده ایم. بقیه این گرما باید به دلیل دیگری ایجاد شده باشههد. در

جالب است که بدانید که این آثار «طبیعی» باعث کمی گرمی می شوند اما به اندازه کافی قدرتمند نیستند تا دلیل آنچه در حا ل حاضر می بینیم شمرده شوند.1۹



 خورشید سردتر از حد معمو ل بوده است. این مسئله کامل اندازه گیههری شههده اسههت و اختلفههی در آن نیسههت. پههس تغییههرات اقلیمههی2۰۰3واقع از سا ل 
نمی توانند ناشی از خورشید باشند.

 دلیل این پدیده پرتوهای کیهانی/چیزهای دیگر است:
«تئوری »های دیگری نیز وجود دارد اما دلیل کافی برای اثبات هیچ کدام وجود ندارد. البته برای اینکه منکران بتوانند تئوری کنونی گرمایش زمین به علههت
دخالت انسان (که در این فصل به تفصیل تشریح شد) را  رد کنند، باید کوهی عظیم از شواهد مخالف این نظریه بیاورند و توضیح دهند که چرا دلیل علمی
کنونی درست نیستند. برای مثا ل اگر شما ادعا کنید که برگ های درختان در زمستان می ریزند چون سنجاب های شیطان آن ها را مهی کننههد ، بههرای اثبههات
این موضوع به چیزی بیش از یک تصویر سنجاب در حا ل انداختن یک برگ بلوط نیاز دارید. شما باید شواهد قوی و  متقاعدکننده ای برای اثبات فرضههیه*
خود بیاورید و پیش از اینکه چنین ادعایی بکنید باید دلیل خوبی برای رد شواهد تئوری کنونی در مورد اینکه چههرا برگ ههها در زمسههتان می ریزنههد داشههته

باشید. هیچ کدام از توضیحات ادعایی شکاکان برای تغییرات اقلیمی چنین وضعیتی را ندارند.
گاهی برخی از توضیحات سطحی در مورد تغییرات اقلیمی بیش از آنچه شایستگی داشته باشند مورد توجه روزنامه نگاران سههاده لههوح یهها برنههامه تلویزیههونی
جنجالی قرار می گیرند . همیشه از خود بپرسید: چه کسی این توضیحات جایگزین را ارائه می کند و از این کار چه چیزی عایدش می شهود؟ وب سهایت های
علمی خوبی وجود دارد که به سرعت به هر نظریه جدید می پردازند و توضیح می دهند که منظور از هر کدام از آنها چیسههت و آیهها اعتبههاری دارنههد یهها خیهر:

www.realclimate.org  و  www.skepticalscience.com .برای شروع خوب هستند 
--------

* به بیان دقیق تر، تئوری ادعایی است که دلیل جدی موید آن وجود دارد و عموما به عنوان توضیح علمی خوب پذیرفته شده است (مانند تئوری تکامل و
یا تئوری اثر انسان بر تغییرات اقلیمی) برخلف تئوری، یک توضیح پیشنهادی که هنوز مورد آزمون جدی قرار نگرفته، فرضیه خوانده می شود.

تنها نتیجه ناگریزی که باقی می ماند این است که گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت انسان ها بههاعث تغییههرات اقلیمی ای کهه شههاهد آن هسههتیم

 یعنی ما می توانیم در این رابطه کاری بکنیم. اگر تمام این گرما و آشفتگی–شده اند. که اگر به آن بیاندیشید کمی باعث آسایش خاطر می شود 
آب و هوایی به وسیله نیرویی خارج از توان ما ایجاد شده بود شرایط انسان ها کامل وخیم بود. خوشبختانه این پدیده بهه دلیهل انتشهار گازههای

گلخانه ای ایجاد شده است و ما می توانیم برای حل این مشکل اقداماتی صورت دهیم.

http://www.skepticalscience.com/
http://www.realclimate.org/


- وضع تا چه حد ممکن است  بد شود؟2
اگر افزایش دما ادامه یابد، آینده دنیا چگونه خواهد بود؟ آثار بازخوردی که می توانند گرم شدن را از کنترل ما خسسارج کننسسد... و

چرا وقتی برای هدر دادن نداریم.

تا به اینجا دیدیم که چرا تغییرات اقلیمی در حا ل رخ دادن هستند و همچنین علل و آثار آن را بررسی کردیم. اکنون باید بپرسههیم: آینههده چههه
می شود؟ اگر برای حل این مشکل کاری نکنیم، اوضاع چقدر خراب خواهد شد؟ 

برای پاسخ به این پرسش، دانشمندان هواشناسی مرتب مد ل های پیچیده تری را می سههازند تهها سههناریوهای مختلههف آینههده را بررسههی کننههد و
نشانه هایی از آنچه باید انتظارش را داشته باشیم ارائه کنند. مد ل سازی اقلیم، یکی از بخش های دشههوار دانههش اقلیههم شناسههی اسههت چههرا کههه
سیستم اقلیم کامل پیچیده است و همه چیز به این بستگی دارد که جامعه ما چههه مقههدار و بهها چههه سههرعتی گههاز گلخههانه ای منتشههر می کنههد.

 و بازخورد وجود دارند که می توانند در محاسبات دخیل شوند.2۰همان گونه که خواهیم دید انواع نقاط بی برگشت

 درجه سانتیگراد را دیده ایم و این آثههار اصههل خههوب۰.۸از یک لحاظ ما به چنین مد ل هایی نیاز نداریم. ما هم اکنون آثار افزایش دمای زمین تا 
نیستند. هر چه گاز گلخانه ای بیشتری وارد هوا کنیم، گرم شدن هوا  و سایر آثار همراه این پدیده مانند سیل، توفان و خشکسالی بدتر می شود.
عقل سلیم به ما می گوید که باید انتشار گازهای گلخانه ای خود را هر چه سریع تر کاهش دهیم. ما برای درک این نکته ساده نیازی به مد ل های

کامپیوتری نداریم.

 را21همچنین شواهد بازمانده از دوران ماقبل تاریخ درس عمیقی به ما می دهند: بال رفتن سطح دی اکسیدکربن می تواند چرخه های بههازخوردی
کلید بزند که منجر به تغییرات عظیم  دمای جهان و بالرفتن سطح آب های آزاد می شوند. اگر به وضع فعلی  ادامه دهیم، هیچ دلیلی ندارد کههه

باور کنیم که این اتفاق نخواهد افتاد. برای درک این نکته هم نیازی به مد ل کامپیوتری نیست.

اما چقدر باید انتشار گازها را کاهش دهیم تا از وقوع بدترین آثار اقلیمی جلوگیری کنیم؟ چقدر زمان داریم و اگر کاری نکنیم دقیقهها چههه مههی
شود؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ها نیاز به کمی پیش بینی علمی داریم و اینجاست که آی پی سی سی وارد می شود. آی پی سی سی یا هیئههت

ات علمهی، تکنیکهی و اجتمهاعی-اقتصهادی1۹۹۸ در سا ل 22بین المللی تغییرات اقلیمی  توسط سازمان ملل  تاسیس شد تا بهه  ارزیهابی اطلع
مربوط به خطرات تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت انسان بپردازد. از آن پس این هیئت سلسله گزارش های علمی-اقلیمی مهمههی منتشههر کههرده

 می تههوان گفههت کههه– دانشمند هواشناسی اسههت 25۰۰. پیش بینی های این هیئت در مورد آینده تغییرات اقلیمی، نتیجه  اجماع حدود 23است
آی پی سی سی نماینده نظر عموم دانشمندان است. بنابراین پیش بینی های آن کامل محتاطانه و محافظه کارانه است. رییس پیشین هیئت ارزیابی
علمی آی پی سی سی، سر جان هاوتون گفت که آنها «عمدا مشکل را کوچک تر جلوه دادند». با وجود این، همان گونه که در نقل قو ل های زیههر از

گزارش های این هیئت می بینید، این گزارش ها ناامیدکننده هستند.

انتشار گازهای گلخانه ای
پیش بینی های آی پی سی سی بر اساس «سناریو»های مختلف انتشار گازهای گلخانه ای است. یههک سههناریو دسههت پههایین وجههود دارد کههه در آن

 افزایش می یابد و سپس کم می شود. یک سناریوی دست بال وجود دارد که در آن انتشار گازهای2۰4۰انتشار گازهای گلخانه ای کم کم تا سا ل 
 به اوج خود می رسند. چند سناریوی دیگر هم در این میان وجود دارد. همه این سههناریوها2۰۸۰گلخانه ای با سرعت افزایش می یابند و در سا ل 

20. tipping points
21. feedback loops
22. Intergovernmental Panel on Climate Change |(IPCC)
23 . 2۰14.و 2۰۰۷ و 2۰۰1، 1۹۹5، 1۹۹۰در سا ل های 



 در این سناریوها آی پی سی سی سعی کرده نشان دهههد–فرض می کنند که هیچ سیاستی برای کاهش انتشار گازها در سطح جهانی اتخاذ نشود 
که اگر  «کما فی السابق»  ادامه دهیم، آینده سیاره چگونه خواهد بود.

 مطرح شدند، انتشار گازهای گلخانه ای مطابق سناریوی «دست بال» بههوده اسههت. در حهها ل حاضههر مهها2۰۰۰از زمانی که این سناریوها در سا ل 
)2۰۰۷مطابق بدترین احتما ل پیش بینی شده توسههط آی پی سی سههی حرکههت می کنیههم. بنههابراین مهن پیش بینی هههای آخریههن گههزارش (سهها ل 

آی پی سی سی را شرح می دهم که به این موضوع پرداخته اند. آنچه در ادامه می آید، پیش بینی اکثریت دانشمندان است درباره اینکه اگر انتشار
 سا ل آینده چه خواهد بود.۹۰گازهای گلخانه ای ما با همین وضعیت ادامه پیدا کند، وضع کره زمین در 

دماهای جهانی
 درجه سانتیگراد افزایش6.4 درجه تا 2.4 بین 21۰۰ درصد احتما ل دارد که میانگین دمای جهانی تا سا ل ۸۰با ادامه روند کنونی انتشار گازها، 

 درجه سانتیگراد است. دو درجه افزایش دما، ما را از چند نقطه بی بازگشت به سلمت عبور می دهد (ادامه مطلب4یابد که «بهترین پیش بینی» 
را ببینید) چهار درجه افزایش، سیاره ای کامل متفاوت برای ما باقی خواهد گذاشت. شش درجه افزایش موجب از بیههن رفتههن بیشههتر حیههات از
روی زمین خواهد شد. در ادامه این بخش، خطرات افزایش دمای چهار درجه ای را بیان می کنیم. این مقههدار، پنههج برابههر گرمایشههی اسههت کههه

تاکنون بر اثر فعالیت های انسان ها شاهد بوده ایم.

افزایش دما به این روش انرژی بیشتر و بیشتری را به سیستم اقلیمی پمپ می کند و  این همه انرژی  باید جایی صرف شود. این  فقط به معنههی
افزایش دما نیست، بلکه به معنای طوفان های مهیب تر، سیل های شدیدتر و همچنین تبخیر بیشتر است که منجر بههه خشکسههالی و رگبارهههای
بیشتر می شود. من گاهی همه فجایع مرتبط با آب و هوا (سیل، توفان، رانش زمین، خشکسالی و موج های گرمههایی) را بههه یههک دسههته میمههون 
دیوانه تشبیه می کنم که به خانه های ما راه یافته اند. آنها این طرف و آن طرف می رونههد؛ ریخههت و پههاش می کننههد و وسههایل خههانه را تخریههب
ا را سهریع تر و ه آنهها بهدهیم آنه می کنند و ما نمی توانیم دقیقا پیش بینی کنیم که چه کار دیگری می کنند. اما می دانیم که ههر مهوزی کهه ب

وحشی تر می کنیم. نخستین گام معقو ل احتمال این است که از ریختن این همه موز  برای آنها خودداری کنیم.

 اگرچه پیش بینی هایی که در ادامه می آیند ممکن است ترسناک به نظر برسند اما منطقی نیز هستند. اینها اتفاقاتی هستند که در صههورت وارد
کردن انرژی زیاد به سیستم اقلیمی انتظار وقوع شان داریم. بسیاری از این پیش بینی ها ناراحت کننده هستند اما نباید خیلی تعجب آور باشند.

تاثیر بر قطب ها
انتطار می رود یخ دریای قطب شما ل در هر تابستان به کلی ذوب شود که این، تاثیرات شدیدی بر حیات وحش و زندگی سنتی مردم بومی این
مناطق خواهد گذاشت. بخشی از یخ های گرینلند و غرب قطب جنوب نیز احتمال ذوب خواهند شد و سطح آب دریاها را بین چهار تا شش متر
افزایش می دهند. تعیین زمان دقیق این اتفاق، محل بحث است برخی از دانشمندان می گویند ممکن است این رویداد در این قههرن رخ دهههد و
برخی دیگر آن را صدها سا ل بعد تخمین می زنند. اما تا کنون یخ های قطب شما ل و گرینلنههد سههریع تههر از پیههش بینههی آی پی سی سههی  ذوب

شده اند.

تاثیر بر سواحل و جزیره های پست
 متر بالی سطح دریا زندگی می کننههد. هههر افزایشههی در سههطح1۰ میلیون نفر) در ارتفاع کمتر از ۷۰۰ درصد جمعیت جهان (بالغ بر 1۰حدود 

دریاها موجب افزایش وقوع توفان ها و سیل ها می شود وخانه ها، مزارع و معیشت مردم را به خطر می اندازد.
ال آی پی سی سی برای این قرن تنها افزایش آرام سطح آب اقیانوس ها را پیش بینی کرده است که ادامه رونههد کنههونی افزایههش   میلیمههتر در3قب

 به این سو باعث شده تا برخی دانشههمندان ایههن پیش بینههی را مههورد2۰۰۷سا ل است. با وجود این، ذوب شدن دور از انتظار یخ قطب ها از سا ل 
 مهتر در ایهن قهرن رخ1.۹ و ۰.۷5تردید قرار دهند. اعداد اخیر می گویند که اگر ما به روش کنونی به انتشار گازها ادامه دهیهم، افزایشهی بیهن 



خواهد داد.
 میلیون نفر را به دلیل سیل مجبور به ترک خانه  و کاشانه خود می کند که بیشتر آنها نیز6۰فقط یک افزایش یک متری در سطح دریاها حدود 

 که هم اکنون با افزایش سههطح–در کشورهای فقیر هستند. بیشتر زمین های بنگلدش، ویتنام، و دلتای رود نیل به زیر آب خواهد رفت. هلند 
 میلیمتر در سا ل هم در کشمکش و تقلست- مجبور خواهد شد که بیشتر سرزمین خود را به دریا بسپارد. احتمال باید بهها ونیههز3دریاها با نرخ 

هم خداحافظی کنیم. جزیره های پست مانند جزیره های تووالو، کیریباتی و مالدیو نیز احتمال باید به طور کامل تخلیه شوند.

تاثیر بر آب آشامیدنی
 درجه افزایش دما، انتظههار4یک ششم جمعیت جهان وابسته به منابع آبی است که از یخچا ل های کوهستانی سرچشمه می گیرند. در سناریوی 

می رود بسیاری از این یخچا ل ها به سرعت کوچک شوند که این موجب کمبود شدید آب برای میلیون ها انسان  و نواحی وسههیع کشههاورزی مههی
شود. مناطقی که به ویژه در معرض این خطر هستند شامل چین، پرو، پاکستان و کالیفرنیا می شوند.

تاثیر بر آب و هوا
 درجه افزایش دما، می توانیم انتظار داشته باشیم که فجایعی که در هر قرن یک بار رخ می دهند زودتر تکرار شههوند. در اروپهها، مههوج گرمههای4با 

 به یک رویداد متداو ل تابستانی بد ل خواهد شد. این فجایج مکرر به همراه کاهش آب آشامیدنی مطمئنا منجر به کههاهش تولیههدات2۰۰3سا ل 
غذایی در جهان می شوند و در نتیجه قحطی های وسیعی در مقیاسی بی سابقه رخ خواهد داد.

تاثیر بر سلمت
 درجه ای دما منجر به مرگ و میر بسیاری بر اثر سوء تغذیه، خشکسههالی، گرمههای بیههش از حههد،4آی پی سی سی پیش بینی می کند که  افزایش 

 با مهاجرت حیوانات ناقل آنها به سمت عرض هههای جغرافیههایی24غرق شدگی و بیماری خواهد شد. بیماری های مسری مانند مالریا و تب دنگی
بالتر به سمت شما ل گسترش می یابند.

تاثیر بر حیات وحش
 درجه افزایش دما محکوم به انقراض هستند. بیشههتر صههخره های  مرجههانی مههی میرنههد و4 درصد گونه های جاندار دنیا در سناریوی 4۰حداقل 

اا در معرض خطر خشک شدن قرار می گیرند و از سا ل   شروع به سوختن می کنند.2۰4۰جنگل های بارانی آمازون جد

:  200۷آثار بیشتر پس از سال 
 منتشر شده اسههت. نههه تنههها ایههن پیش بینی ههها عمومهها2۰۰۷بیشتر پیش بینی های بال از آخرین گزارش آی پی سی سی نقل شده اند که در سا ل 

 دو نکتههه وجههود دارد کههه25 خواهههد بههود.2۰14محافظه کارانه قلمداد می شوند بلکه به سرعت نیز قدیمی می شوند. گزارش بعدی آنها در سهها ل 
 به آن ها تنها اشاره کرده، اما بسیاری از دانشمندان آب و هوا می گویند توجه فوری به آنها اضطراری است.2۰۰۷گزارش سا ل 

نخست، یخ های قطب شما ل  و گرینلند سریع تر از پیش بینی های آی پی سی سی ذوب می شوند. دانشمندان هنوز بر سر دلیههل اینکههه علههت ایههن
. ایهن26ذوب شدن سریع چیست مناقشه دارند. شاید چرخه بازخوردی دیگری علوه بر اثر آلبیدو که در فصل یک به آن اشاره شد در کار باشهد

 مانند افزایش دمههای پایههان عصههر یخبنههدان، امههروزه هههم یههخ–روند سریع تر ذوب شدن، دقیقا با داده های دوران ما قبل تاریخ همخوانی دارد 
قطب ها با سرعتی شگفت انگیز ذوب شدند. این احتما ل وجود یک مکانیسم بازخوردی قدرتمند را پیش می کشد که ما هنههوز درسههت نشههناخته

ایم. خطر ذوب شدن بخش های بزرگی از یخ قطب جنوب و گرینلند در همین قرن وجود دارد.
نتیجه این خواهد بود که در زمان زندگی ما و یا فزرندان مان سطح دریاها تا شش متر افزایش یابد. در این صورت، بخش های وسیعی از بسیاری

24. dengue fever
 به روند فعلی ادامه یابد پیامدهایی «جدی، وسیع و برگشت ناپذیر» برای سیاره خواهد داشت. مCO2 که اگر مصرف  پیش بینی  می کند آی پی سی سی هم2۰14. گزارش 25
.  برای مثا ل با ذوب شدن یخچا ل های گرینلند، آب ناشی از این ذوب شدن با حفر تونل هایی در سطح گرینلند به روند ذوب شدن سرعت می بخشد و همچنین بستری لیز در زیر یخچا ل ایجاد26

می کند که باعث می شود تا قطعات یخ راحت تر به داخل دریا سر بخورند.

http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/02/rapid-carbon-emission-cuts-severe-impact-climate-change-ipcc-report


از شهرهای بزرگ شامل نیویورک، لندن، سیدنی، ونکوور، بمبئی و توکیو به زیر آب خواهند رفت  و آثار آن بر روی جمعیت سواحل جهان
فاجعه بار خواهد بود. 

بازخوردهای (نه چندان) مثبت
 ناشی از بازخوردهای مثبههت اشههاره مههی2۷تغییرات اقلیمی افسارگسیخته آی پی سی سی فقط به طور خلصه به خطر 2۰۰۷دومین گزارش سا ل 

کند.  بازخورد مثبت زمانی اتفاق می افتد که یکی از عوامل گرمایش جهانی، اثر تشدیدکننده ای داشته باشد کههه بههه رونههد گههرم شههدن سههرعت
بخشد. در اینجا برخی از آثار بازخوردی  مهم را که ممکن است در این قرن با آن مواجه شویم می آوریم:

 ما به این مورد قبل اشاره کرده ایم-  با ذوب شدن یخ و برف گرینلند و دریای قطب شما ل، سطح سفید و منعکههسذوب شدن یخ.•
کننده محو می شود و جای خود را به سطحی تیره تر می دهد. این موجب جههذب بیشههتر گرمههای خورشههید می شههود و در نههتیجه بههه

گرمایش کره زمین سرعت می بخشد.
 میلیاردها تن متان که گاز گلخانه ای قدرتمنههدی اسههت در تنههدراهای سههیبری، کانههادا و آلسههکا.28آزادسازی متان از یخ زمین ها•

ذخیره شده است. با گرم شدن این مناطق،  این گاز از زمین های یخ زده (پرمافروست ها) آزاد می شود و در نتیجه به اثر گلخههانه ای
جو زمین می افزایند. انتشار متان از این مناطق در پنج سا ل اخیر تقریبا یک سوم برابر افزایش پیدا کرده است. همچنین در صورتی

که اجازه دهیم دریاها گرم شوند، حجم زیادی از متان ذخیره شده در اعماق سرد دریاها نیز آزاد خواهند شد.
 درجه سانتیگراد گرم شود، احتمال جنگل های بارانی خشک می شوند و شروع بههه2 اگر کره زمین بیش از  از بین رفتن جنگل ها.•

سوختن کنند. این موضوع حجم انبوهی از دی اکسیدکربن را وارد جو می کند و روند گرم شدن را تشدید می کند.
آب و هوای توفانی تر، دمای بالتر و اسیدیته بیشتر (ناشی از حل شدن دی اکسیدکربن در آب) می توانند برجذب کمتر اقیانوس ها. •

توانایی اقیانوس ها در جذب دی اکسیدکربن تاثیر بگذارند. این روابط پیچیده هستند و هنوز به خوبی دانسته نشده اند.
 دمای بالتر، تبخیر را سریع تر می کند و آب بیشتری را وارد هوا می کند. بخار آب یک گاز گلخانه ای است و در نتیجه ایههنبخار آب.•

روند به گرم شدن کره زمین کمک می کند.

اگر انتشار گازهایمان را مهار نکنیم، آثار این بازخوردها احتمال چنان قوی می شوند که فارغ از اینکه ما چه کنیم، آثار گرمایشی خود را تشههدید

ازخوردی–می کنند و زمین را گرم تر می کنند. این اتفاقی بود که در دوره های گرمایش سریع  ماقبل تاریخ رخ داد    افزایش دمای اولیه، آثار ب
 رسیدند و از آن پس گرمایش چنان پیش رفت که عامل اولیه گرم شدن هرگههز2۹را کلید زد و این آثار بازخوردی در نهایت به نقطه بی بازگشت

نمی توانست به تنهایی چنان تاثیری داشته باشد. اگر ما انتشار گازها را به سرعت محدود نکنیم، به نقطه بی بازگشت اقلیمی خود خواهیم رسید
و تغییرات شدید و بی بازگشت مشابهی را تجربه خواهیم کرد. 

 ترسناک، به نظر می رسد باید انتشار گازهای گلخانه ای خود را زودتر و بیشترحقیقتابرای پیشگیری از راندن تغییرات شدید اقلیمی به آینده ای 
 همه این آثار بههازخوردی را2۰۰۷از آنچه آی پی سی سی توصیه کرده متوقف کنیم (مولفان گزارش به صراحت اعتراف می کنند که گزارش سا ل 

 بیشتر توضیح می دهیم.5در پیش بینی های خود لحاظ نکرده اند). در مورد کاهش انتشار کربن در فصل 

 هست که شاهد وقهوع سهناریوهای ناخوشههایند و فجیهع باشهیم واحتما ل زیادیخلصه: اگر ما برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی کاری نکنیم، 
 خواهد بود. مجددا یادآور شویم که پذیرش این مسأله دشوار است و کههل قضههیه، ترسههناک تر از آن اسههت کهههجدی رویدادهای فاجعه بار خطر

حقیقی به نظر برسد. دوست ندارم این را بگویم، اما من عمدا در مورد توصیف های بال قدری محتاط بودم و سعی کردم تا برخههی از پیش بینههی
های فجیع  ممکن درباره پیامدهای تغییرات اقلیمی را درز بگیرم. همه پیش بینی های بال بر اساس تحقیقات علمههی مسههتند و شههواهد محکههم

27. runaway climate change
28. permafrost
29. tipping point



هستند. به یاد داشته باشید که اگرچه ما هم اکنون مقداری گرمایش ناشی از گازهای گلخانه ای را ایجاد کرده ایم امهها هنههوز بههرای جلههوگیری از
وقوع بدترین پیامدها زمان باقی است. به یاد داشته باشید که بیشتر راه حل های موجود برای این مشکل، به طرق دیگر نیز زنههدگی مهها را بهبههود

می بخشند.

 را31 به نههام «شههش درجههه»3۰اگر شما می خواهید نسخه ای ترسناک از اینکه اوضاع چقدر ممکن است بدتر شود را بخوانید، کتاب مارک لیناس
 منتشر شده است. البته مراقب باشید که آن را تنهایی و در تاریکی نخوانید!2۰۰۷بخوانید که در سا ل 

عدم قطعیت ها
اگرچه «تصویر کلی» پیش بینی های تغییرات اقلیمی (افزایش دما، تبخیر بیشتر، ذوب شدن یخ ها و بههالرفتن سههطح دریاههها) بههر اسههاس نتایههج
مشاهده شده و داده های ما قبل تاریخی است، پیش بینی های جزئی تر (میزان، مکان، و زمان تغییرات اقلیمی) بهر اسهاس مهد ل های کهامپیوتری
هستند. این مد ل ها دائما وارسی می شوند و ارتقا می یابند و بر پایه سناریوهای واقعی امتحان می شوند تا مطمئن شویم که تا حد ممکههن دقیههق
هستند اما همیشه مقداری عدم قطعیت وجود دارد. به همین دلیل است که دانشمندان اقلیمی از ریسک ها و احتمالت سخن می گوینههد. هیههچ
کس تمام جزئیات آینده تغییرات اقلیمی را نمی داند اما این مد ل ها می توانند به ما روندهای محتمل تر را نشان بدهند و نشههانه ها و اخطارهههای
مفیدی را در اختیار ما قرار دهند. برخی از مفسران می گویند که با توجه به این تردیدها مها نبایهد تلش کنیهم تها جلهوی تغییههرات اقلیمهی را

بگیریم. آنها می گویند که ممکن است تغییرات اقلیمی آن قدر که فکر می کنیم بد نباشند، پس چرا باید برای حل آنها هزینه کنیم؟
 که آثار این پدیده بد خواهد بود. ما این را می دانیم زیرا هم اکنون نیز شاهد این آثار بههد هسههتیم.می دانیممشکل این استدل ل این است که ما 

مردم در حا ل زجر کشیدن از  سیل ها و خشکسالی های فزاینده هستند. ما چپ و راست در حا ل از دست دادن گونه های زنده هستیم. و سههالنه
 هزار نفر به سبب تغییرات اقلیمی می میرند. نیازی نیست که مد ل ها به ما بگویند که با ادامه پمپ کردن گازهای آلینده در جو،  وضههعیت3۰۰

بدتر می شود.

 موش صههحرایی را1۰۰چون  ما جزئیات مشکلت پیش رو را نمی دانیم دلیل نمی شود که آنها را نادیده بگیریم. مثل این است که بگوییم:« اگر 
در آشپزخانه خانه ام رها کنم اشکالی ندارد. چون نمی دانم که آن ها دقیقا چه مشکلی را ایجاد می کننههد. عههدم قطعیههت دربههاره پیامههد فعههالیت
موش ها آن قدر زیاد است که نمی خواهم برای مبارزه با موش ها پولم را هدر دهم.» همانند آشپزخانه ای پر از موش، ما نمی دانیم که دقیقهها چههه
اتفاقی خواهد افتاد اما به احتما ل زیاد رخدادهای مشکل آفرین زیادی خواهیم داشت (همههه غههذاها و وسههایل آشههپزخانه تبههاه می شههوند) و ایههن
احتما ل وجود دارد که فاجعه ای بزرگ رخ دهد (یک سیم جویده شده باعث آتش سوزی و تخریب خانه شود یا همه خانواده شههما بیمههاری تههب

کشتزار بگیرند). پس کار منطقی این است که ریسک نکنیم و از رها کردن موش ها در آشپزخانه خودداری کنیم.

شبهه شکاکان: سناریوهای آینده
برخی از مخالفان اقدام برای مقابله با تغییرات اقلیمی استدل ل می کنند که آینده به بدی آنچه دانشمندان می گویند نخواهد بود. زیرا بازخوردهای منفی نیهز
در کنار بازخوردهای مثبت وجود دارند. به بیان دیگر با بال رفتن سطح دی اکسیدکربن و دما، فرآیندهایی وجود دارد که فعا ل می شوند و روند گرم شههدن را
کند می کنند. و همان گونه که بیشتر مواقع چنین است- این موضوع تا حدی صحت دارد، اما هیچ کدام از این بازخوردهای منفی به انههدازه کههافی قدرتمنههد
نبوده اند که روند کلی گرم شدن را متوقف کنند. برای مثا ل برخی از شکاکان استدل ل می کنند که دی اکسیدکربن به گیاهان کمک می کند تا سریع تر رشههد
کنند و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای مثل کود عمل می کند. این ایده ای دوست داشتنی است امهها برگرفتههه از واقعیههت نیسههت. هیههج نشههانه ای از ایههن
«بازخورد کودی» در مقیاسی قابل اعتنا دیده نمی شود. احتمال این موضوع به این دلیل است که دی اکسیدکربن تنههها در صههورتی منجههر بههه تسههریع رشههد
می شود که گیاهان تمام نیازهای دیگر خود را برای رشد را داشته باشد (آب، خاک حاصلخیز، نور و فضای کافی) اما معمول چنین نیسههت. در همیههن حهها ل،

تغییر اقلیمی هم اکنون میزان آب در دسترس بسیاری از گیاهان را کاهش داده است.
فاکتورهایی ناشناخته وجود دارند که می توانند بر روند کلی گرم شدن تاثیر بگذارند. برای مثا ل ابرها به سرد شدن کره زمین کمک می کنند و ما هنوز کامل

30. Mark Lynas
31. Six Degrees



نمی دانیم که آنها چه واکنشی به تغییرات اقلیمی خواهند داشت. اما تردیدهای دیگری نیز وجود دارد که در جهت عکس عمل می کنند. برای مثا ل مهها ذرات
ریزی به نام آروسو ل (گرد و غبار) را از کارخانه ها و نیروگاه ها در هوا پخههش کرده ایههم کههه مههوجب سههرد شههدن زمیههن می شههوند. ایههن عوامههل بهها پیشههرفت
استانداردهای صنایع کاهش می یابند اما به دلیل اینکه ما نمی دانیم چه مقدار گرد و غبار را تا کنهون منتشهر کرده ایههم، نمی دانیههم آنههها تهها کنهون چقههدر از

گرمایش کره زمین جلوگیری کرده اند. اگر اثر سردکنندگی آنها زیاد بوده باشد با کاهش انتشار آنها گرمایش زمین به شدت تسریع خواهد شد.
هیچ کدام از این عدم قطعیت ها (در هر دو طرف معادله) تفاوت بزرگی در روند کلی گرمایش زمین نخواهد داشت. در بهترین حههالت ممکههن اسههت  کمههی
برای ما فرصت ایجاد کنند. آیا ما باید آینده مان را بر روی این امید قمار کنیم که ممکن است حجم عظیمی ابر ناگهان ظاهر شود و ما را نجههات دهههد؟ مهها
می توانیم بروز تغییرات اقلیمی را در اطراف خود مشاهده کنیم و بسیار احمقانه است اگر برای جلوگیری از آن کاری نکنیم. خصوصهها وقههتی کههه بسههیاری از

راه حل ها از جهات دیگر نیز به ما کمک می کنند.



 - چرا انکار تغییرات اقلیمی در حال گسترش است؟3

تفاوت بین شکاکیت و انکار ... چرا باور نکردن آسان تر است ... گمراه کردن عموم برای سود و تفریح ... چگونه یک منکسسر تغییسسر
اقلیمی را شناسایی کنیم ... راهنمای مهمل تغییرات اقلیمی.

 هستید، به شما آفرین می گویم. شکاکان کسانی هستند که هیچ ادعایی را به سادگی نمی پذیرند؛ انها برای قبو ل کههردن یههک ادعهها32اگر شکاک
نیاز به شواهد دارند و بسته به قوت شواهد، حاضرند تغییر عقیده بدهند حتا اگر مخالف علئق و ترجیحات شخصی شان باشد. همه دانشههمندان
ه دانشهمندان تلش خوب، شکاک هستند و در تحقیقات جدی اقلیمی نیز شکاکیت نقش زیادی دارد.  بخش مهمی از روند علههم ایهن اسهت ک
می کنند فرضیه های خود و دیگران را با گرداوری داده های مرتبط به چالش بکشند. من دوست دارم این طور فکههر کنههم کههه خههودم هههم کمههی

شکاک هستم (اگرچه برای اطمینان از این موضوع شواهد بیشتری نیاز دارم!)

ککران ممن  کسانی هستند که از پذیرفتن شواهدی که با اعتقههادات، خواسههته ها و ایههدئولوژی شخصههی آنههها در تعههارض اسههت33بر خلف شکاکان، 
خودداری می کنند. منکران، شواهد و توجیهاتی هر چند بی دوام و سطحی، را گردآوری می کنند تا بتوانند از پذیرش حقههایق ناخوشههایندی کههه
دوست ندارند اجتناب کنند. این چیزی است که همه ما گاهی به آن دچار می شویم و وانمود می کنیم که یک خبر بد، واقعا بد نیسههت و  زمههان

زیادی را صرف می کنیم تا با مشکلت دشوار یا حوادث غمناک شخصی کنار بیاییم.

هیچ شکاک جدی ای که همه واقعیت ها را در دسترس داشته باشد نمی تواند شک کند که تغییرات اقلیمههی ناشهی از فعههالیت انسههان ،  واقعهی و

 همان گونه که ما در فصل یک دیدیم، دلیل  بیشتر از کافی برای پذیرش این مطلب وجود دارد. بهها ایههن حهها ل، هنههوز افههراد–خطرناک هستند 

در واقع من معتقدم که همه ما تا حههدی منکههر جههدی بههودن ایههن مسههئله–بسیاری هستند که به دلیل مختلف منکر تغییرات اقلیمی هستند 
هستیم .

ان شاءال گربه باشد
درک اینکه چرا خیلی ها نمی خواهند تغییرات اقلیمی را باور کنند آسان است. به نظر نمی رسد حتا کسانی که می پذیرند کههه ایههن تغییههرات در
حا ل رخ دادن است و جدی نیز هست، در عمل رفتار خود را در واکنش به این بحران تغییر دهند. اگرچههه شههک دربههاره بحههران اقلیمههی کمههی

 درصههد6۰ درصد جمعیت بریتانیا فکر می کنند که تغییر اقلیمی تا حدودی در حا ل رخ دادن است و حداقل ۹1افزایش یافته است، با این حا ل 
 درصههد مههردم از دولههت6۰ در ایههالت متحههده نشههان داد کههه 2۰1۰فکر می کنند که این موضوع جدی است. یک نظرسنجی در آگوست سا ل 

می خواهند که انتشار گازهای گلخانه ای را در نیروگاه ها و پالیشگاه ها کاهش دهد. با این حا ل، بسیاری از ما هنوز راننههدگی می کنیههم؛ بیههش از
نیاز مان انرژی مصرف می کنیم؛ و هر وقت فرصتی دست دهد با هواپیما به تعطیلت می رویم. تظاهرات و راهپیمایی هایی که بههرای درخواسههت

.  در بیشههتر قسههمت های دنیهها34اقداماتی در راستای حفط اقلیم از دولت برگزار می شوند هرگز بیش از ده ها هزار نفر شرکت کننده نداشته انههد
صنعتی اوضاع به همین منوا ل است. به نظر می رسد بیشتر کسانی که ادعا می کنند که به تغییرات اقلیمی اهمیت می دهند کار زیههادی در ایههن

خصوص نمی کنند. چرا چنین است؟

احتمال بخشی از دلیل بی عملی بیشتر مردم  این است که آلترناتیوهای کههم کربههن ماننههد حمههل و نقههل عمههومی خههوب و یهها خانه هههای کههامل
 را ببینید). اما همچنین به دلیل انکار نیز هست. ما به همدیگر می گههوییم کههه6عایق بندی شده هنوز به راحتی در دسترس همه نیستند (فصل 

32. skeptic
33. deniers

 کشور  جهان برگزار شد صدها هزار نفر شرکت کردند.162 تظاهرات  در 26۰۰  برای مقابله با تغییرات اقلیمی که2۰14 سپتامبر 21 که peopl'e climate. البته در  راهپیمایی جهانی 34
 هزار نفر تخمین زده شد. م3۰۰تعداد تظاهر کنندگان فقط در نیویورک بیش از 

http://peoplesclimate.org/


ا ل در کتهابباور نداریمتغییرات اقلیمی بسیار جدی هستند اما هنوز آن را  . یک کنشگر بریتانیایی مقابله با تغییرات اقلیمی به نهام جهرج مارش
 به این موضوع پرداخته است و دلیل اینکه پذیرفتن واقعیت تغییرات اقلیمی برای مهها دشههوار اسههت را مههورد35خود به نام « سم زدایی کربنی»

بررسی قرار داده است:
ما به گونه ای تکامل یافته ایم که تنها به خطراتی واکنش نشان دهیم که مرئی، فوری، قابل درک، موجب صدمات جسمانی شخصی و•

دارای علل روشنی باشند. تغییرات اقلیمی هیچ کدام از این ویژگی ها را ندارد. تغییرات اقلیمی، روشن، فوری و یا واجد خطر آشکاری
نیستند. این خطر نامرئی، و تدریجی است و پیش بینی اثرات آن دشوار است. فلذا به خوبی دکمه خطر ما را نمی فشارد.

هیچ دشمن مشخص و واضحی وجود ندارد که او را مقصر بدانیم. در حقیقت همه ما ساکنان کشههورهای صههنعتی، تهها حههدی مقصههر•
هستیم. قبو ل این مطلب دشوار است که کارهای ساده و معصومانه ای که ما هر روز انجام می دهیم می تواند بهه دیگهران صهدمه وارد

کند. چه کسی می خواهد این را باور کند؟
 سا ل دیگر است. ایههن موضههوع1۰۰  یا 5۰،هه 2۰بسیاری از چیزهایی که در رابطه با تغییرات اقلیمی به ما گفته شده است مربوط به •

قضیه را حتی بیشتر از ما دور و بی ارتباط نشان می دهد.
ما با پیام های متناقض بمباران می شویم. رسانه های جمعی گزارش های مربوط به فجایع آب و هههوایی در شههرف رخ دادن را در کنههار•

تبلیغات پروازهای ارزان و خودروهای جدید پخش می کنند. دولت ها و برخی کمپین گران به ما می گویند کههه ایههن پدیههده بههزرگ و
جدی است اما می توانیم تنها با انجام چند کار ساده مانند تنظیم باد تایر خودروها و اسههتفاده مجههدد از کیسههه های پلسههتیکی ایههن

مشکل را حل کنیم. که البته سخن پوچی است.
تغییرات اقلیمی با مسائل «محیط زیستی» و «سبز» مرتبط شده اند. بسیاری از افراد خود را متعلق به چنین جریان هایی نمی داننههد•

و احساس می کنند که هر چند مسائل محیط زیستی مهم هستند اما حل آن ههها وظیفههه دیگههران اسههت . امهها در حقیقههت، تغییههرات
اقلیمی فقط به «محیط زیست» مربوط نمی شود، بلکه مربوط به انسان ها، زندگی و معیشت ماست و در برهه ای از زمان همههه مهها را

عمیقا متاثر خواهد کرد.
چنین به نظر می رسد که تغییرات اقلیمی زندگی آشنای ما را به چالش می کشد. بسیاری از پیام های مربوط به تغییرات اقلیمههی در•

مورد کنار گذاشتن برخی از چیزها و کمتر استفاده کردن از برخی دیگر است و طبیعی است که بخواهیم علیه این توصیه ها موضههع
 را ببینیههد) امهها ایههن تمههام مههاجرا نیسههت. بهههترین و6بگیریم. درست است که مصرف انرژی و مواد ما باید کاهش پیدا کند (فصههل 

موثرترین راه حل های تغییرات اقلیمی  بر کل زندگی ما و جامعه تاثیرات مثبتی خواهند داشت. متاسفانه این پیامی نیست که مرتههب
بشنویم.

اا معقولی می آورد که چرا تغییر اقلیمی واقعا اتفاق نمی افتد یا آنقدرها هههم بنابراین وقتی کسی در تلویزیون یا رادیو ظاهر می شود و دلیل ظاهر
بد نیست، فریب نخوردن کمی دشوار است. بسیاری از ما می خواهیم که باور کنیم که تغییر اقلیمی واقعیت ندارد یا جدی نیست یا به ما مربوط

نمی شود.

البته این تمایل به انکار تنها در مورد کسانی صادق است که که زندگی های نسبتا راحتی در جوامع صنعتی دارند. میلیون ها نفری کههه در خههط
مقدم تغییرات اقلیمی زندگی می کنند و شاهد سیل زدگی، ذوب شدن یخ ها، خشکسالی و یا طوفان زدگی سرزمین خود هستند، فرصت انکار را

ندارند.
اگر بخواهیم با مشکل انکار مقابله کنیم، دانشمندان و راه اندازان کمپین ها باید در بیان واقعیت های اقلیمی خیلی بهتر عمل کننههد. مهها در ایههن
مورد در ادامه کتاب بحث خواهیم کرد. اما با آن افراد حرفه ای خوش سخن و چرب زبانی که در رسانه ها ظاهر می شوند تا دانههش هواشناسههی را

تقبیح کنند چه؟ آنها چه کسانی هستند و کجای این ماجرا قرار می گیرند؟

35. Carbon detox



رشد عجیب در گرمخانه
بحث عمومی در مورد دانش هواشناسی اخیرا خیلی عجیب شده است.

در میان متخصصان واقعی هواشناسی (کسانی که تمام عمر خود را در این زمینه کار کرده اند و مقالت حرفه ای در این زمینه منتشههر کرده انههد)
این بحث تنها در مورد جزئیات است: فعالیت انسان چقدر گرما ایجاد می کند و تا کی؟ آثار دقیق آن چیست و برای پیش گیری از آن چههه بایههد
بکنیم؟ دانش پایه ای که انتشار گازهای گلخانه ای توسط انسان ها را به تغییرات اقلیمی پیوند می دهد هماننههد رابطههه بیههن سههیگار کشههیدن  و
سرطان ریه یا رابطه ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز کامل اثبات شده است. برخی از افراد هنوز این رابطه ها را انکار می کننهد امها هیهچ کهس

،هه 2۰۰۹آنها را جدی نمی گیرد. طبق یک بررسی در سا ل   درصد دانشمندان هواشناسی دارای مقاله  باور دارند که انسان ها اقلیم را تغییههر۹۷ 
می دهند.

شما این موضوع را از طریق دیدن و یا خواندن رسانه های بزرگ نخواهید فهمید. روزنامه ها هنوز از دانش هواشناسی به عنههوان موضههوعی بحههث
انگیز و محل مناقشه  یاد می کنند؛ مناظره های تلویزیون و رادیو دائما مفسرانی را که اصو ل تغییرات اقلیمی را زیر سههوا ل می برنههد، دعههوت مههی

و شاید همه- مسائلی را که در دو فصل گذشته در جدو ل شبهه شکاکان آورده ام نشنیده باشید، تعجب می کنم.–کنند. اگر شما تاکنون  برخی 
غالبا این شبهات توسط یک گروه کوچک از روزنامه نگاران، نویسندگان، سیاسیون و حتا یکی دو دانشمند که به نظههر می رسههد زنههدگی خههود را
وقف به چالش کشیدن دانش هواشناسی کرده اند مطرح می شود. تصور اینکه چرا آنها این کار را می کنند دشوار نیست. احتمال بیشههتر آنههها بههه

چیزی که می گویند باور دارند و تغییرات اقلیمی را انکار می کنند همان گونه که بسیاری از ما نیز چنین هستیم.

همچنین به نظر می رسد برخی از افراد این انکار را به دلیل ایدئولوژیک انجام می دهنههد. زیههرا پیشههگیری از آشههفتگی اقلیمههی نیازمنههد برخههی
تغییرات عمده در جامعه است. ما باید سوزاندن سوخت های فسیلی را متوقف کنیم؛ بیشتر فعالیت های مخههرب شههرکت ها، دولت ههها و بازارههها را

 را۹ و ۸لگام بزنیم: به جوامع به حاشیه رانده شده اختیارات بیشتری بهدهیم و تغییهرات بنیهادینی در اقتصهاد خهود اعمها ل کنیهم (فصهل های 
ببینید). این امر با ایدوئولوژی سیاسی، منافع اقتصادی و/یا منابع مالی برخی از سیاست مداران و مفسران در تضاد اسههت. آنههها بههه جههای اینکههه

اعتقادات سیاسی خود را در راستای واقعیت ها تغییر دهند، تصمیم گرفته اند که واقعیت ها را انکار کنند.

شاید سایر انکارکنندگان حرفه ای به همان دلیلی منکر این پدیده باشند که بسیاری از ما منکر هستیم. تغییرات اقلیمی ترسناک است و زندگی
راحههت آنههها را تهدیههد می کنههد و بنههابراین آنههها نمی خواهنههد آن را بپذیرنههد. اگههر تههوجه کنیههد می بینیههد کههه اغلههب ایههن منکههران
ببل وضع موجود، به رفاه و آسایش رسیده اند و با خط مقهدم تغییهرات کق ز معمول افراد سفیدپوست، ثروتمند، میانسا ل یا مسن  هستند. آنها از  مبرر

اقلیمی بیشترین فاصله ممکن را دارند.

دلیل منکران هر چه باشند، معمول تاکتیک های آنها یکسان هستند؛ آن ها چند دلیل ظاهرا معقو ل مؤید اینکه تغییرات اقلیمههی رخ نمی دهنههد
یا جدی نیستند یا ناشی از اعما ل انسان ها نیستند می یابند و سپس در هر فرصتی آن دلیل را بارها و بارها تکرار کنند. برخی از انکارکنندگان

) از  آمار و ارقام ساختگی برای پیچاندن بحث استفاده می کنند. برخههی دیگههر(ماننههد ریچههارد3۷ و ایان پلیمر36معروف (مانند کریستوفر مانکتون
) از تاکتیک های پیچیده تری استفاده می کنند. آنها بر عدم قطعیت های جزئی موجود در دانههش هواشناسههی یهها3۹ و یا کریستوفر بووکر3۸لیندزن

خطاها و اشتباهات بی اهمیتی که توسط برخی دانشمندان هواشناسی و کنشگران مرتکب شده اند تمرکز می کنند و آن اشههتباهات را مهم تههر از
آنچه هستند جلوه می دهند. اغلب ادعاهای آنان قابلیت مقاومت در برابر موشکافی را ندارد اما این آنها را از تکرار  ادعاهایشان منصرف نمی کند.

وجود این افراد جای تعجب نیست. اگر خوب بگردید همیشه می توانید افرادی را  پیدا کنید که حاضر هستند هر چیزی را آشکارا تقبیح کننههد.
افرادی هستند که فکر می کنند خانواده سلطنتی انگلستان گروهی از خزندگان هفت پا هستند که تغییر چهره داده اند. پرسش واقعی این اسههت
که چرا انکارکنندگان تغییرات اقلیمی این قدر برجسته شده اند؟ چرا این همه در رسانه ها تریبههون دارنههد و ایههن همههه کتههاب می فروشههند و در
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کنفرانس های مهم شرکت می کنند و حتا رأی می آورند و وارد حکومت می شوند؟ اگر یک روزنامه نگار شروع به نوشتن مقههالت هفتگههی کنههد و
بگوید که همه پزشکان اشتباه می کرده اند و سیگار کشیدن واقعا برای شما خوب است، کسی او را جدی نمی گیرد. پس چههرا مها روزنامه نگهارانی

مکشندگی را در مورد تغییرات اقلیمی می نویسند تحمل می کنیم؟ که مزخرفاتی به همان 

گمراه کردن عموم برای تفریح و سود
ررز و مشهور در یک نکته مهم اشتراک دارند: هیچ کدام از آنها باور ندارد که ما باید انتشار گاز دی اکسیدکربن را کههاهش دهیههم. همه منکران مب
همین موضوع، این منکران را برای کسانی که می خواهند به انتشار دی اکسیدکربن ادامه دهد بسیار مفید می کند- خصوصها شهرکت های بهزرگ
انرژی که سود کوتاه مدت شان وابسته به مصرف حجم عظیمی از سوخت های فسیلی است. اگر کمی دقت کنیههد شههبکه های مههالی متصههل بههه

 سههالنه میلیون ههها دلر بههه4۰شرکت های انرژی را پشت سر اغلب منکران تغییرات اقلیمی خواهیههد دیههد. بههرای مثهها ل شههرکت اکسههان موبیههل
، یک گههروه اسههترلیایی اسههت کههه همههواره منکههران41«اندیشکده»ها و گروه های لبی گر مخالف تغییرات اقلیمی می پردازد. موسسه امور عمومی

تغییرات اقلیمی را پشتیبانی مالی می کند، از شرکت های گاز و نفت و زغالسنگ اعتبار دریافت می کند. همههه ایههن دلیههل نشههان می دهنههد کههه
حمایت مالی از منکران یک تاکتیک آگاهانه توسط شرکت های انرژی است. این شرکت های سوخت فسیلی اصل نیازی بههه پیههدا کههردن دلیههل
علمی علیه تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت بشر ندارند، آنها فقط باید به اندازه کافی ابهام و اطلعات نادرسههت را پخههش کننههد تهها اقههدام بههرای
مبارزه با تغییرات اقلیمی را به تاخیر بیاندازند و در نتیجه سود خود را برای مدت کوتاه دیگری تضمین کنند. ایههن همههان تههاکتیکی اسههت کههه
سالیان دراز شرکت های تنباکو برای تاخیر در اقدامات دولت علیه استعما ل دخانیات مورد استفاده قرار می دادند (و اجرا کنندگان ایههن تاکتیههک

در برخی از موارد همان افراد منکر ضرر دخانیات هستند).

سازمان های دست راستی و افراد ثروتمند نیز به انکارکنندگان تغییرات اقلیمی پو ل می پردازند. آنها این حقیقت را دوست ندارند کههه مقههابله بهها
 یک اندیشکده امریکایی اسههت42تغییرات اقلیمی به معنای سلب قدرت از شرکت ها و دادن آن به عموم جامعه است. برای مثا ل موسسه هارتلند

که منکران تغییرات اقلیمی را پشتیبانی و تبلیغ می کند. این موسسه اعتبار زیادی از محل بنیادهای خصوصی  دریافت می کنههد کههه بههه دنبهها ل
مقررات زدایی از تجارت و خصوصی کردن خدمات دولتی هستند.

 که تغییرات اقلیمی جههدی نیسههت. ایههن راه خههوبی بههرای–در این اثنا، منکران به عموم مردم  چیزی را می گویند که مردم می خواهند بشنوند 
فروش کتاب و روزنامه و یا کسب شهههرت اسههت. کتاب هههای مخههالفین وقههوع تغییههرات اقلیمی ماننههد بیههورن لومههبرگ و فههرد سههینگر بههه طههرز
ناامیدکننده ای خوب فروش می روند. مقالت انکاری هم به خوانندگان روزنامه های آنلین مههی افزاینههد و سههخنرانی های سههطحی و ضههد دانههش

هواشناسی کریستوفر مانکتون در یوتیوب میلیون ها بیننده داشته است.

همه اینها به این معناست که از راه انکار تغییرات اقلیمی می توان درآمد خوبی کسب کرد. برای مثا ل گزارش شده است که تور دو هفته ای لرد
 هزار دلر از حضههور4۰۰ هزار دلر سود خالص داشته است. ایان پلیمر طی دو سا ل حدود 2۰ برای او حدود 2۰۰۹مانکتون در استرلیا در سا ل 

در هیئت مدیره شرکت های معدنی درآمد داشته است.

گفتن این موضوع بدین معنا نیست که همه افراد ضد دانش هواشناسی تنها برای  پو ل درآوردن  این کار را می کنند. مههن مطمئههن هسههتم کههه
بیشتر آنها به آنچه می گویند اعتقاد دارند. نکته این است که  این منکران بدون حمایت صاحبان ثروت و قههدرت  یهها گروه هههای فشههار سیاسههی،
رسانه ها و شرکت ها نمی توانند به چنین شهرت و جایگاهی برسند. و حامیان مالی این منکران هم سود کوتاه مدت شهان در گههرو جلههوگیری از
اقدام برای مقابله با تغییرات اقلیمی است. همچنین تمایل عموم جامعه به انکار نیز که در بال به آن اشاره شد به ایههن منکههران کمههک می کنههد.
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احتمال همه این عوامل خود را تقویت می کند؛ هر چه منکران شهرت، اعتبار و تمجید بیشتری کسب کنند، در اعتقادات بی پایه خود راسخ تههر
می شوند.

همچنین رسانه های جمعی تمایل به ایجاد «مناظره» رو در رو بین دانشمندان هواشناسی/کنشگران و انکارکنندگان تغییرات اقلیمی دارند. ایههن
بحث و جد ل ها  نه تنها جذاب تر از پرداختن به دقایق علمی موضوع است بلکه توهم تعاد ل و انصاف رسانه ای را نیز به وجود می آورد. البتههه در

 درصد دانشمندان هواشناسی معتقداند که تغییرات اقلیمی جدی است و علت اصلی آن اقدامات انسان هاست. اما اگر تنها چیزی که۹۷واقعیت 
مردم می بینند مناظره ی رو در رو میان دانشمندان و  انکارکنندگان تغییرات اقلیمی باشد، چنین به نظر می رسد که علم هنوز هم محل مناقشه
است. این کار به همان اندازه مفید است که دیدن مناظره ای در مورد چگونگی حل مشکل بحران ایدز در افریقا بین یهک کنشهگر اوگانههدایی بها
تجربه در کمپین سلمتی با فردی که باور دارد ایدز توسط شهیطان گسهترش می یابهد و بها خهوردن اسهپاگتی درمهان می شهود. دیهدن چنیهن
مناظره ای هیچ کمکی به ما نمی کند. همچنین پرداختن به این مباحثه های جنجالی بدین معناست که ما بحث های مهم تههری را بههه فراموشههی

می سپاریم- مثل بحث درباره اینکه بهترین راه حل های تغییرات اقلیمی چه هستند و ما چگونه می توانیم آنها را به  اجرا درآوریم؟

اصطکاک علم
اما چرا باید فکر کنیم که نظر دانشمندان هواشناسی قابل اطمینان تر از منکران تغییرات اقلیمی است؟ مطمئنا دانشمندان نیز در ایههن موضههوع

منافعی دارند. چرا ما باید آنچه را که دانشمندان در مورد تغییرات اقلیمی می گویند باور کنیم؟ 

برای اینکه مطلبی در یک مجله علمی به چاپ برسد، دانشمندان باید برایش شواهد علمی بیاورند. شواهد کههافی بههرای اینکههه گههروه دیگههری از
 نام دارد و ابزاری قدرتمندی برای  اطمینان از این است که مطلب43دانشمندان آن مطلب را دارای ارزش علمی بدانند. این روند «داوری همتا»

منتشر شده مبتنی بر تحقیقات قابل تکرار و موثق است. این بدان معناست که -بر خلف روزنامه نگاران، مفسران، مبلغان،کمپین کنندگان و یهها
سیاسیون- دانشمندان برای پیشرفت در حرفه خود باید بتوانند ادعاهای خود را با واقعیت ها و داده های معتبر پشتیبانی کنند.

دانش بنیادین تغییرات اقلیمی بر مبنای کوهی از شواهد بنا شده که در طی دهه ها گههردآوری شهده اند. البتهه دانشههمندان مختلهف هواشناسهی
نظرات متفاوتی در مورد جزئیات مشکلت اقلیمی دارند؛ رقابت بین تمام این ایده ها به دانشمندان کمک می کند تا هوشیار باشههند و علههم را بههه
پیش ببرند. هر کس بتواند شواهد قانع کننده تری برای ادعایش ارائه کند، پذیرش ایهده اش محتمهل تههر مهی شهود. بنهابراین پهذیرش حقیقهت

تغییرات اقلیمی، به معنای «اعتقاد» به نظر فلن دانشمند نیست بلکه مبتنی بر شواهد است.

در میان این مناظره علمی مداوم و زنده در مورد جزئیات (و نه مبانی) تغییرات اقلیمههی، هیئههت بین المللههی تغییههرات اقلیمههی (آی پی سی سههی)
وظیفه دشوار پیدا کردن موضوعات مورد اتفاق نظر دانشمندان را بر عهده دارد. آی پی سی سی خود هیههچ تحقیقههی انجههام نمی دهههد بلکههه همههه

تحقیقاتی که دانشمندان سراسر جهان انجام داده اند و توسط همتایان شان مرور شده است را گردآوری می کند.
 محقق ارشههد را در بههر مههی45۰ مقاله تألیفی و بیش از ۸۰۰ مرور علمی تخصصی، بیش از 25۰۰گزارش چهارم ارزیابی آی پی سی سی بیش از 

گرفت. برای مثا ل گروه کاری یک در مورد دانش اقلیمی  از منظر فیزیک  گزارش می دهد (شامل خلصه ای بههرای سیاسههت گذاران). ایههن گههروه
 همتای متخصص و جمعی بزرگ از همتایههان دولههتی و نماینههدگان62۰ کشور دنیا و بیش از 4۰ مؤلف مقاله علمی  از 6۰۰کاری پژوهش های 

 دولت را در بر می گیرد.113

برخی از مفسران، آی پی سی سی را متهم به اغراق در خصوص خطرات تغییرات اقلیمی می کنند. اینکه چنین توطئه بین المللی فوق العاده ای کههه
 کشور را در بر می گیرد چگونه می تواند سازمان دهی شود، هرگز توضیح داده نمی شههود. در واقههع، چههون آی پی سی سههی1۹4هزاران دانشمند از 

فقط مسائل مورد توافق بین محققین را ذکر می کند و حوزه های جدید پژوهشی (مانند خطر بازخورد مثبت، آب شدن بیش از حد انتظار یخ ها
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 گرفته باشد.دست کمو تغییرات اقلیمی بی بازگشت) را تنها مورد اشاره قرار می دهد، احتما ل این هست که آی پی سی سی خطر پیش رو را 

افزودن پیاز داغ
یکی از اتهامات متداو ل از جانب مفسران ضد اقدام برای مقابله با تغییرات اقلیمی این است که دانشههمندان بههرای جههذب بیشههتر اعتبههار، خطههر
تغییرات اقلیمی را بیش از آنچه هست جلوه می دهند. اگر کمی در مورد این موضوع بیاندیشید درمی یابید که موضوع کامل برعکس است- اگههر
دانشمندی شواهدی واقعی خلف نظریه تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت انسان پیدا کند آیها در پیهدا کهردن اعتبهارات مهالی دشهواری خواههد
ه پو ل ههایی دریهافت داشت؟ ما قبل دیدیم که مفسرانی مانند مانکتون و پلیمر تنها برای بیان نظرات خود، بدون ارائه هر گونه شواهد علمی ، چ

می کنند.

 اما بیشتر فشار سیاسی و مالی بر محققان آب و هوایی دقیقا در جهت عکس ادعههایی44مطمئنا پو ل می تواند جهت تحقیقات علمی را متاثر کند
 کهه توسهط اتحهادیه دانشهمندان2۰۰۷است که این منکران تغییرات اقلیمی ارائه می کنند. یک نظرسنجی از دانشمندان هواشناسهی در سها ل 

 درصد پاسخ دهندگان تجربه فشار سیاسی برای کم اهمیت تههر نشههان دادن یافته هههای خههود را داشههته انههد.5۸ انجام شد نشان داد که  45دلواپس
 آی پی سی سی قابل انتشار شود، بسیاری از بخش های «نامطلوب» آن را حذف کردند کههه شههامل2۰۰۷سیاست مداران برای اینکه گزارش سا ل 

هشدارهایی در مورد تاثیرات احتمالی تغییرات اقلیمی بر امریکای شمالی و ذکر چرخه بازخود مثبههت و خطههر تغییههرات مهارگسههیخته اقلیمههی

 آنها گزارش هههای علمههی را مثلههه می کردنههد؛–)  با تغییرات اقلیمی زبانزد بود 2۰۰۸ تا 2۰۰۰می شد. به ویژه خصومت دولت جرج دبلیو بوش( 
ارجاعات به گرمایش ناشی از فعالیت های انسان ها را حذف می کردند و دانشمندان در استخدام دولت را که بههه خههود جههرات اظهههارنظر در ایههن

، رئیس فاشگوی آی پی سی سی به ناروا  از سوی منکران تغییرات اقلیمههی46زمینه را می دادند تهدید به اخراج  می کردند. اخیرا راجندرا پاچواری

 اما بیشههتر–متهم به تقلب و فساد متهم شده است. فشار زیادی بر دانشمندان هواشناسی وارد می شود تا موضوع تحقیقات خود را تغییر دهند 
فشارها برای پایین آوردن صدای دانشمندان و ساکت کردن آنهاست.

چگونه یک منکر تغییرات اقلیمی را شناسایی کنیم
در اینجا برخی از نکاتی را یادآور می شویم که برای تمایز یک منکر تغییرات اقلیمی از یک دانشمند شکاک واقعی لزم است:

ال در• منکران، استدل ل هایی را تکرار می کنند که قبل اشتباه بودن آنها ثابت شده است . برای مثا ل اگر آنها چیزهههایی بگوینههد کههه قب
باکس های شبهه شکاکان در فصل های یک و دو دیدیم باید برای شما زنگ هشداری باشد.

آنها تلش می کنند تا خلء هایی در دانش هواشناسی پیدا کنند  بدون اینکه بکوشند شواهدی بههرای پشههتیبانی از تئوری هههای خههود•
ارائه کنند.

آنها بر خطاهای جزئی که توسط یک دانشمند یا کنشگر و یا موسساتی مانند آی پی سی سی  رخ داده است تمرکز می کنند و به ایههن•
ترتیب سعی می کنند کل دانش هواشناسی را زیر سوا ل ببرند.

فرضیه های آن ها  غالبا نیازمند وقوع توطئه های بزرگ و غیر محتمل هستند.•

آنها به ندرت می پذیرند که هرگز اشتباه کرده  باشند. اگر اشتباه بودن یکی از استدل ل های آنها کامل روشن شود  معمول به سههادگی•
به استدل ل دیگری روی می آورند و دیگر هرگز موضع پیشین خود را تکرار نمی کنند.

شیوه صحبت کردن منکران مانند نطق انتخاباتی سرراست و شیک است. یک دانشمند واقعی به احتما ل زیههاد چیههزی می گویههد کههه•
ال می گوید «البته عدم قطعیت های زیادی وجود دارند اما عمده شواهد دا ل بر این هستند که یک روند طولنی و غیرجذاب است مث

 برای مثا ل در نظر بگیرید که شرکت های دارویی چقدر برای پیدا کردن درمان مشکلت سلمتی کم اهمیت ثروتمندان (طاسی سر، چین و چروک) در مقایسه با بیماری های شدید فقرا (مالریا،44
وبا) هزینه می کنند.

45. Union of Concerned Scientists
46. Rajendra Pachauri



ا ل گهرم شهدن اسهت و گرمایش با یک مولفه قوی مرتبط با انسان وجود دارد». که به زبان سرراست معاد ل است با: «بله، ههوا در ح
دلیل اصلی اش هم ما هستیم».

یک نکته کلیدی نهایی که در مورد دوستداران انکار دانش جهانشمو ل مهها وجههود دارد، تنههاقض و تضههاد اسههتدل ل های آنهاسههت. آی پی سی سههی
می تواند خلصه تحقیقات کنونی دانشمندان را ارائه کند؛ زیرا اگرچه هزاران دانشمند در حوزه های مختلف دانش هواشناسی کههار می کننههد، امهها
جزئیات نتایج آنها  در یک تصویر بزرگ می گنجد. شواهد حاصل از تحقیقات مختلف با هم هماهنگ هستند و حامی نظریههه تغییههرات اقلیمههی

ناشی از اقدامات انسان می باشند.

برای توضیح اینکه رویکرد دانشمندان چه تفاوتی با رویکرد ضد دانش هواشناسی دارد، تلش کهرده ام کهه یهک خلصهه کوتهاه از اسهتدل ل های
برجسته ترین منکران تغییرات اقلیمی بنویسم و نشان دهم که که این داستان ها چگونه با هم هماهنگی دارند (یا ندارنههد). مهن ایهن خلصههه را

راهنمای مهمل تغییرات اقلیمی می نامم (باکس پایین را ببینید).

راهنمای مهمل تغییرات اقلیمی
این به اصطلح دانشمندان هواشناس،  دماهای ثبت شده را دستکاری شده انههد تهها بههودجه هههای– نگران نباشید. کره زمین اصل در حا ل گرم شدن نیست 

دریافتی خود را توجیه کنند و به علوه همه وسایل اندازه گیری در کنار فن های هوای گرم در مراکز شهرها واقع هستند. در واقع، کره زمیههن در حهها ل گههرم
 این رویداد متوقف شده است. به همین دلیل است که امسا ل یخ قطب در زمستان در حا ل رشد بوده است.1۹۹۸شدن بوده است اما در سا ل 

 این امر به دلیل لکه های خورشههیدی–با این همه، باید گفت که کره زمین به سرعت در حا ل گرم شدن است اما این موضوع ربطی به دی اکسیدکربن ندارد 
و اشعه  کیهانی است. این دانشمندان هواشناس دیوانه به ما می گفتند که قرار است یخبندان رخ دهد و حال به ما می گویند که در حا ل گرم شههدن هسههتیم.

شما گفتید و ما هم باور کردیم.  امسا ل شهر ما شاهد یک زمستان بی سابقه بود. توی این برف و یخبندان، گرمایش زمین شما کجا بود، ها؟

این واقعیت که دی اکسیدکربن باعث گرم شدن کره زمین می شود، قابل مناقشه نیست اما انسان ها تنها اندکی به میزان دی اکسیدکربن می افزایند. بقیه این
گاز از آتشفشان ها نشأت می گیرند و در هر حا ل اگر شما به داده های ما قبل تاریخ نگاه کنید، می بینید که او ل هوا گرم شده و سپس دی اکسیدکربن اضههافه
شده است. دی اکسیدکربن برای ما خوب است. این گاز باعث رشد درختان می شود. به اضافه، کره مریخ هم در حا ل گرم شدن است و ایههن سههیاره در قههرون

وسطی گرم بود و من فکر می کنم خودروهای دو دیفرانسیل ما باعث به وجود آمدن آنها نیز شده بودند، این طور نیست؟
اشتباهات و خطاهای بی پایان در گزارش آی پی سی سی و همچنین مفاد رسواکننده ایمیل های هک شده سی آر یو نشههان می دهنههد کههه اخطههار دهنههدگان
گرمایش کره زمین آلت دست دولت ها بوده اند تا مالیات  بر درآمد ما را افزایش دهند و ما را به یک نظم نوین جهانی کمونیستی راهبر شوند. این پدیده یههک

 ایستگاه هواشناسی، پرنده های مهاجر، هر کسی که باعث ذوب شدن یخ گرینلند است، همه۷۰۰۰ –شوخی بزرگ است که همه نیز در آن شرکت کرده اند 

 آنها این کار را در همان استودیویی انجام می دهنههد کههه فههرود بههر کههره مههاه را شههبیه سههازی کردنههد، آیهها ایههن را–فجایع طبیعی به دقت برنامه ریزی شده 
می دانستید؟ به علوه، گرم شدن کره زمین عالی است. ما در لندن انگور خواهیم کاشت و در قطههب شههما ل غلت می کههاریم و هیههچ کههس در زمسههتان یههخ
نمی زند. البته این پدیده اصل رخ نمی دهد و این بخشی از چرخه طبیعی است -  جهان همیشه در حا ل تغییر دما بههوده اسههت. می دانیههد کههه؟ و همههه ایههن

موضوع تقصیر چین است.
همه ما می توانیم به سادگی با تغییرات اقلیمی منطبق شویم و باید پو ل و زمان خود را صرف مسائل واقعی کنیم. همه اینها بر اساس مههد ل های کههامپیوتری

 پس بهتر است تا وقتی فرصت داریم از زندگی لذت ببریم؛ زیرا–است. البته الن برای انجام هر کاری خیلی دیر شده است و سرنوشت ما محکوم به فناست 
این اتفاق نخواهد افتاد و البته تقصیر ما نیز نیست. اگرچه تقصیر ما هست اما این خطر جدی نیست. البته جدی هست اما ما نمی توانیم کاری بکنیم. 

خلصه این می شود که آرام باشید. همه چیز درست می شود. لزم نیست شما کاری بکنید. به گزارش های بد آب و هوایی و افرادی که در سیل و خشکسالی
و توفان می میرند و ذوب شدن یخ ها و نحوه تداخل عجیب فصل ها و یها حضهور حشهره های عجیهب در پارک ههای محلهی نگهاه نکنیهد. هیسسسسهس. الن

بنشینید. همه چیز درست می شود.
گرد آوری شده توسط موسسه ظاهرا بی زیان برای راه حل های اقلیمی عقل سلیم و با تشکر از حامیان مختلف مالی که شما لزم نیست بشناسید.



قسمت دوم: راه حل ها

چیزی در حا ل سوختن است.
ممکن است نفت سفید فانوسی باشد که در کلبه ای ماهیگیری  در بنگلدش سوسو می زند؛ یا بنزین موتورسهیکلتی کوچهک باشهد کهه معلمهی
تانزانیایی را به محل کارش می رساند؛ اما محتمل تر آن است که گازوئیل کامیونی باشد که در حا ل منتقل کردن بار جدید بههه سههوپرمارکتی در
انگلستان است؛ یا گاز طبیعی است که برای گرم کردن یک آپارتمان در کانادا می سوزد و یا زغا ل سههنگی کههه در نیروگههاهی در ایههالت متحههده،

ایتالیا و یا چین برای چرخاندن توربین ها می سوزد.
هر جا که این اتفاق رخ دهد نتیجه یکسان است: کربنی که برای میلیون ها سا ل به شکل سوخت های فسیلی در زیر زمین ذخیره شههده بهود، بها
اکسیژن هوا ترکیب می شود تا دی اکسیدکربن تولید کنند. کمی دیگر از  این گاز نامرئی و بی بو از کلبه یا مدرسه یا شهر یا منطقه صهنعتی بهه

هوا می رود و به توده عظیم و ساکت دی اکسیدکربن اتمسفر می پیوندد.

در تاریخ بشر هرگز این مقدار مجادله، خشم، اعتراض، ادعا و انکار بر سر یک واکنش شیمیایی وجود نداشته است؛ و دلیل اش هم روشن اسههت:

به جوامع صنعتی انرژی می دهد و همههانطور کههه در– سوختن کربن فسیلی و تولید دی اکسیدکربن و گرما –می دانیم که این واکنش شیمیایی 
قسمت نخست دیدیم این فرآیند  می تواند آینده ما را فراتر از حد تصور تغییر دهد. درک تغییرات اقلیمی بههه معنههای درک ایههن ارتبههاط اسههت.
شناخت دانش گازهای گلخانه ای، یا خطرات بزرگ سیل، خشکسالی و توفان در دنیای گرم شونده کافی نیست. ما بایههد سیاسههت ها و اقتصههاد را

 سا ل اخیر از اهمیت این پدیده آگاه بوده ایم، برای رفع آن  این قههدر کههم کههار شههده3۰نیز درک کنیم. ما باید بدانیم که چرا با وجود اینکه در 
است. ما باید بدانیم که چه چیزی موجب تداوم این بحران می شود، و این مسئله تقصیر چه کسی است و چه کسی می تواند آن را رفع کند. ما
باید همه راه حل های پیشنهادی را دریابیم اما افرادی که آنها را پیشنهاد می دهند و دلیل آنها را نیز در نظر بگیریم و بفهمیم که آیا یک راه حل

واقعا می تواند با عوامل اصلی بحران اقلیمی مقابله کند یا خیر.
گفتن اینکه شما  همه چیز را در مورد تغییرات اقلیمی می دانید چون مبنای علمی آن را به خوبی درک کرده اید، مثل این است که بگوییههد در

باغبانی تخصصص دارید زیرا کتابی در مورد گل نرگس زرد خوانده اید.
 اثرات تغییرات اقلیمی بر مردم از طریق اقتصهاد و فرهنهگ، پهو ل و قهدرت- را بهه–اگر بخواهیم این مشکل را از بین ببریم باید مسائل اساسی 

خوبی درک کنیم.
اگر عجله کنیم و کارهای مناسبی انجام دهیم). دفع بدترین آثههار بحههران(وضعیت فعلی خطرناک است. اما هنوز هم جای امیدواری وجود دارد 

اقلیمی نیاز به چیزی بیش از توقف مصرف کربن دارد. ما باید شیوه های جدیدی در زندگی و کار، تقسیم قدرت و لذت از زندگی پیههاده کنیههم.
باید فراتر از سیاست های متداو ل بنگریم و روش های قوی تر و جذاب تری را برای رساندن صدای خود به کار ببندیم. باید به جای طلههب سههود و
رشد، راه حل های اقلیمی مبتنی بر نیازهای انسان را پیدا کنیم. باید مردم جهان اکثریت (کشاورزان، کارگران و جوامع بومی که در خههط مقههدم

مشکلت هستند و بسیاری از راه حل ها را نیز در اختیار دارند) در این مباحثه شرکت داده شوند.
ما در دوران چالش برانگیز و در عین حا ل هیجان انگیزی زندگی می کنیم. ما واقعا شانس بهبود جهان را داریم. مههن امیههدوارم کههه ادامههه ایههن

کتاب به شما کمک کند تا تشخیص دهید که دوست دارید چه نقشی در ایجاد این تغییر ایفا کنید. 



- منشاء انتشار  گازهای گلخانه ای کجاست؟4
ه بیشسترین انتشسار را گازهایی که بیشترین مضرات آب و هوایی را دارند ... تمیز شدن در وان حمسام جهسانی ... کشسورهایی ک

دارند ... و آنهایی که باید بیشترین مسئولیت را بپذیرند.

فسیل ها و جنگل ها
دی اکسیدکربن حاصل از سوزاندن سوخت های فسیلی، بزرگ ترین بخش انتشار سالنه گازهای گلخانه ای را تشکیل می دهند.  ارزیابی این ادعهها
زیاد دشوار نیست. ما آمار خوبی از میزان نفت، گاز و زغا ل سنگی که در سراسر جهان استخراج و سوزانده می شود در دست داریم و می دانیم که
با سوزاندن هر کدام از این سوخت ها چقدر دی اکسیدکربن تولید می شود (بخش«درباره سوخت ها» را در پایین ببینید). همچنین ما می تههوانیم

مقدار دی اکسیدکربنی  که از تولید سیمان حاصل می شود را بر اساس گزارش های این صنعت تخمین بزنیم.

یکی دیگر از منابع انتشار دی اکسید کربن، «تغییر کاربری زمین» است. این نام ظاهرا بی ضرر، فعالیت هههای غالبهها مخربههی را دربرمی گیههرد کههه
مهم ترین آنها قطع و سوزاندن درختان جنگل های بارانی است. اندازه گیری حجم دی اکسیدکربنی که از این راه آزاد می شود بسیار دشوار است .
البته فقط مسئله دی اکسیدکربن حاصل از سوزاندن درختان نیست  بلکه دی اکسیدکربن از زمین های جنگههل زدایههی شههده نیههز آزاد می شههود.
همچنین قطع درختان جنگل ها توانایی کره زمین را در جذب دی اکسیدکربن کاهش می دهد. نیاز روز افزون به چراگاه ها (با توجه به افزایههش

 را ببینید).6  فشار زیادی به جنگل ها تحمیل می کند (فصل 4۷مصرف گوشت در جهان) و رقابت فزاینده برای تولید سوخت های زیستی

 از دیگر پیامدهای تغییر کاربری زمین، آزاد شدن کربن از زمین در زمین های زیر کشت کشاورزی صنعتی است. فعالیت هههایی ماننههد پراکنههدن
کودهای شیمیایی و سوزاندن مزارع پس از برداشت محصو ل دی اکسیدکربن تولید می کنند؛  عدم کوددهی گیاهی و خشک کهردن تهالب هها
نیز منجر به انتشار حجم قابل توجهی از کربن می شود. حجم کل کربنی که به این روش ها آزاد می شود تا کنون به صههورت کامههل انههدازه گیری

نشده است.
 میلیارد تن ارزیابی کرده است.4.4 را 2۰۰۸ حجم کل انتشار دی اکسیدکربن به دلیل تغییر کاربری زمین در سا ل 4۸موسسه سیاست زمین

کودها، کشتزارها، سیل ها، یخچال ها و پروازها
متان و اکسید نیتروژن- از منابع پراکنده و غیر قابههل انههدازه گیری  ماننههد محههل–سایر گازهای گلخانه ای مهم که انسان مسئو ل انتشار آنهاست 

دپوی زباله ها، زمین های کوددهی شده، دام ها، شالیزارهای برنج، نشت گاز و معادن زغالسنگ منتشر می شوند. برای تعییههن حجههم ایههن گازههها
ارزیابی هایی انجام شده است و بنابراین من آنها در اینجا اضافه می کنم.

همچنین ما باید اعدادی که از گازهای کم حجم اما پرتاثیر فلوئور که قبل به آن اشاره کردیم را نیز محاسبه کنیم. این گازههها اسههم های جههذابی
مانند پریفلوئورمتان، هگزاکلرید سولفور و تترافلورومتان دارند. برخی از این گازها به عنوان گازهای خنک کننده و یا پیشران استفاده می شوند و
برخی دیگر محصو ل جانبی تولید برخی از محصولت الکتریکی هستند. این گازها در حجم بسیار کمی آزاد می شههوند امهها قههدرت گرم کننههدگی

  این موضوع را می ببینید).1زیادی در هر کیلوگرم دارند (با مراجعه به جدو ل 
نکته دیگری که باید در نظر گرفت گرمای اضافی ناشی از حمل و نقل هوایی است. سوخت جت ههها کههه در ارتفههاع بههالیی می سههوزند، علوه بههر
دی اکسیدکربن  ملغمه پیجیده ای از آثار گرمایی و سرمایی  ایجاد می کند. در تحقیقات اخیر انتشار گازهای ناشههی از حمههل و نقههل هههوایی در

 ساله ای که سایر گازهای گلخانه ای هم منتشر شده اند مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. نتیجه این بوده که اثر گرمایشی گازهههای1۰۰دوره 
 برابر قوی تر از دی اکسیدکربن خالص است. تحقیقات در این زمینه هنوز ادامههه دارد، امهها ایههن اعههداد جدیههدترین ارقههام1.3ناشی از هواپیماها  

هستند پس بگذارید همین  را در محاسبه خود منظور کنیم.

47.  biofuel
48. Earth Policy Institute 



تصویر بزرگ کثیف
جدو ل زیر همه ارقام انتشار گازهایی که در بال به آنها اشاره شد را برای مقایسه نشان می دهد. این جدو ل پیچیده است بنابراین در ادامههه یههک

جدو ل دیگر و یک چارت دایره ای این داده ها را خلصه کرده اند

2009حدود انتشار گازهای گلخانه ای توسط انسان ها در سال 

درصدمیلیارد تن دی اکسیدکربن در سالمنبع دی اکسیدکربن
% 817.3 برق و گرما–ذغالسنگ 
% 4.69.8 مصارف صنعتی–ذغالسنگ 

% 612.9 حمل و نقل زمینی–نفت 
% 1.22.6 کشتیرانی–نفت 
% 0.92 حمل و نقل هوایی–نفت 
% 1.73.6 سایر–نفت 
% 1.22.6 مصارف صنعتی–نفت 
% 24.3 مصارف صنعتی–گاز 
% 1.83.8 تولید برق–گاز 

% 1.94.1گاز - گرما
% 0.20.4 سایر–گاز 

% 0.10.3سایر سوخت ها
% 1.94.1دی اکسیدکربن ناشی از تولید سیمان

% 4.49.4دی اکسیدکربن ناشی از تغییر کاربری زمین
% 2.45.2اکسید نیتروژن از کودها

% 2.55.4متان و اکسید نیتروژن از دامها
% 0.71.5متان از شالیزارها

% 0.81.7متان و اکسید نیتروژن از سایر فعالیت های کشاورزی
% 1.53.2متان و اکسید نیتروژن از محل دپوی زباله ها و فاضلب

% 0.51سایر گازهای گلخانه ای
% 2.35متان و اکسید نیتروژن از مصرف سوخت های فسیلی

% 46.6100جمع
% 35.777جمع دی اکسیدکربن

%10.923جمع سایر گازهای گلخانه ای

2009خلصه ساده شده ای از انتشار گازهای گلخانه ای انسان ها در جهان در سال 

درصدمیلیارد تن دی اکسیدکربن در سالمنبع دی اکسیدکربن
% 12.627.1دی اکسیدکربن از زغا ل سنگ

% 1123.7دی اکسیدکربن از نفت
% 6.413.7متان و اکسید نیتروژن از کشاورزی

% 5.812.6دی اکسیدکربن از گاز طبیعی
% 4.49.4دی اکسیدکربن ناشی از تغییر کاربری زمین



% 2.35متان و اکسید نیتروژن ناشی از سوخت های فسیلی
% 1.94.1دی اکسیدکربن ناشی از تولید سیمان

% 1.53.2متان و اکسید نیتروژن از فاضلب
% 0.51سایر گازهای گلخانه ای

% 0.10.3دی اکسیدکربن ناشی از سایر سوخت ها
% 46.6100جمع

1۰ نمودار 

شایان ذکر است که این اعداد همه تقریبی هستند. انتشار دی اکسیدکربن از سوزاندن سوخت های فسیلی و تولید سیمان نسبتا دقیههق هسههتند
 درصد) اما چنان که قبل هم گفتیم  اندازه گیری انتشار سایر گازهای گلخههانه ای1۰(مطابق گفته جیمز هنسن دانشمند هواشناس؛ در محدوده 

و انتشارهای ناشی از تغییر کاربری زمین دشوار است. اگههر تفاوت هههای کههوچکی در نسههخه های متفههاوت ایههن جههدو ل ها در کتاب ههها مقههالت و
وبسایت ها دیدید تعجب نکنید چرا که بر اساس روش ها و تاریخ های متفاوت اندازه گیری ، ارقام می توانند قدری متفاوت باشند.

دو منبع دیگر گازهای گلخانه ای وجود دارد که در اینجا اشاره نشده اند:
- سدهای بزرگ مناطق وسیعی را به زیر آب می برند و گیاهان به زیر آب رفته فاسد می شوند و متان آزاد می کنند. این بههدان معناسههت کههه مهها
واقعا نمی توانیم به سدها به عنوان منبع کم کربن الکتریسیته نگاه کنیم. با این حا ل حجم دقیق متههان آزاد شههده بههر اثههر احهداث سههدها کهامل



اندازه گیری نشده است.
- متان و دی اکسیدکربن بر اثر ذوب شدن یخ تندرا و سایر زمین های تدریجا گرم شونده آزاد می شوند. در مورد میزان این گازهای آزادشده تنها

تخمین  و حدس وجود دارد.

چند نکته مهم از این جدو ل ها می توان استخراج کرد:
 درصد انتشار گازهای گلخانه ای سالنه ماست. پس  هر راه حل جدی بههرای مقههابله بهها تغییههرات۷۰سوخت های فسیلی عامل حدود •

اقلیمی باید در بردارنده کاهش مصرف سوخت های فسیلی باشد.
 حمل و نقل، خانه ههها، صههنایع، کشههاورزی، سههاخت و– انواع فعالیت های گوناگون بشر  موجب انتشار گازهای گلخانه ای می شوند •

ساز، فاضلب و تقریبا هر چیزی که از الکتریسیته و یا گرما استفاده می کند گاز گلخانه ای هم منتشر می کنهد. یهک راه حهل یگهانه
جادویی برای همه این موارد وجود نخواهد داشت. ما باید تغییراتی در کلیت جامعه ایجاد کنیم.

 درصد انتشارهای سالنه ما را تشکیل می دهند.2۰متان و اکسید نیتروژن بیش از •
ممکن است این نکته اخیر کمی گمراه کننده باشد. زیرا روش استاندارد مقایسه گازهای گلخانه ای بر اساس اثر آنها در صد سا ل است. متان اثههر
زیادی دارد اما به مدت زیادی در جو باقی نمی ماند. در نتیجه اثر متان بیشتر در کوتاه مدت اهمیت دارد تا در محاسبات درازمههدت مربههوط بههه
گرمایش زمین. تفاوت اثر دی اکسید کربن و متان مانند تفاوت بین یک ساعت آفتهاب گرفتههن و یههک دقیقههه قههرار گرفتههن در معههرض مشههعل

 ممکن است هر دو  در کل به یک اندازه گرما تولید کنند اما مشعل جوشکاری اثر قابل توجهی در کوتاه مدت دارد. در فصههل–جوشکاری است 
بعدی موقع بحث کاهش انتشار گازهای  گلخانه ای، باید این نکته را به خاطر داشته باشیم.

موضوع دیگری که در مورد این اعداد به چشم می آید نقش ذغا ل سنگ است. این ماده عامل بزرگ ترین بخش انتشار سالنه ماست. دلیههل ایههن
موضوع تنها این نیست که ما حجم زیادی از این ماده را می سوزانیم، بلکه برخی از سوخت ها از سایر سوخت ها ذاتا آلوده کننده تر هستند. 

سوخت پراکنی
«شل ترکیبی کامل دقیق از هیدروکرین های اروماتیک، الکان های حلقه ای و مقدار کمی هیدروکربن های پارافینی فرار است.» تبلیغ نفههت شههل

1۹2۰در مجله ای در سا ل 
 کالیی که نفرت از آن را دوست داریم. ما می دانیم که این مواد آلوده کننده هستند؛ و می دانیم که بایههد از گزینه هههای–آه، سوخت های فسیلی 

جایگزین آنها استفاده کنیم و با وجود این، آنها زندگی ما را پر کرده اند. کالها و خههدماتی کههه وجودشههان را بههدیهی می  انگههاریم در درخشههش
رنگین کمانی نفتی  پوشیده شده اند که گرد و خاک ذغا ل سنگ گرفته و بوی خاص گاز طبیعی می دهد. ما معمول متوجه آن نمی شههویم شههاید
وقتی باک خودروی خود را پر می کنیم، اجاق خوراک پزی را روشن می کنیم، و یا در منقل ذغا ل می ریزیم، کمی در مورد کربن فسیلی ای کههه
تبدیل به گاز گلخانه ای و  مخرب آب و هوا می کنیم بیاندیشیم، اما آیا در هنگام ارسا ل ایمیل، خرید یک شلوار جین و یا سفارش یک کباب در

نیمه شب نیز به این موضوع فکر می کنیم؟ انرژی همه این فعالیت ها به نحوی از طریق سوخت های فسیلی تامین شده است.
سوخت های فسیلی چنان نقش کلیدی ای در تغییرات اقلیمی دارند که می ارزد به هر کدام شان نگاه دقیق تری بیاندازیم. یک ویژگی مهم کههه
باید بین آن ها مورد مقایسه قرار دهیم این است که هر کدام چقدر دی اکسیدکربن تولید می کنند. هرچه یک سههوخت در هههر کیلههوگرم، کربههن
بیشتری داشته باشد، در هنگام سوختن دی اکسیدکربن بیشتری تولید می کند. برای مقایسه عادلنه این موضوع، باید ببینیم به ازای هههر واحههد
انرژی که از یک سوخت دریافت می کنیم چقدر دی اکسیدکربن تولید می کند. واحد انرژی ای که ما در نظههر خههواهیم گرفههت کیلههو وات سههاعت
خواهد بود این واحد انرژی در بسیاری از قبض های انرژی خانگی هم استفاده می شود. این بدان معناست که هر نوع سوخت  به ازای هههر کیلههو

.4۹وات ساعت انرژی که تولید می کند در نهایت مقدار معینی دی اکسیدکربن تولید می کند که من تمایل دارم آن را نمره فاجعه اقلیمی بنههامم

 توجه داشته باشید که وقتی این سوخت ها برای تولید برق سوزانده می شوند، انرژی زیادی در این پروسه هدر می رود و بنابراین اعداد فاجعه اقلیمی در هر کیلو وات ساعت4۹
 گرم دی اکسیدکربن منتشر می شود.1۰۰۰انرژی حاصل خیلی بیشتر می شود. برای مثا ل به ازای یک کیلو وات ساعت برق تولید شده از ذغا ل حدود 



ما باید میانگین انتشار حاصل از استخراج، حمل و نقل و سوزاندن هر سوخت را هم در نظر بگیریم تا به تصویر کامل تری برسیم.
 عدالت اجتماعی، حقوق–این کتاب در مورد تغییرات اقلیمی است. اما در مقدمه گفتیم که باید سایر مسائل جهانی دیگر را هم در نظر بگیریم 

بشر، جنگ و منازعه های منطقه ای. بدون ملحظه این نکات جانبی نمی توانیم تصویر کههاملی از انتشههار کربههن از سههوخت های فسههیلی داشههته
باشیم. این عوامل در پروفایل های پایین نمایش داده شده اند (که از زبان خود سوخت های فسیلی نوشته شده اند)

نام: زغال سنگ
اجازه بدهید یک نکته را روشن کنیم: من  اصلی ترین متهم تغییرات اقلیمی هستم. من آن قدر کربن دارم کههه بههرایپتانسیل فاجعه اقلیمی: 

 گرم دی اکسیدکربن  آزاد می کنم (شامل استخراج، حمل و نقل و نشههت متههان) کههه خیلههی36۰هر کیلو وات ساعت انرژی  که تحویل می دهم 
بیشتر  از نفت و یا گاز است. من نه تنها مسئو ل یک چهارم انتشار سالنه فعلی انسان ها هستم  بلکه یک سوم کل دی اکسیدکربنی کههه از ابتههدا

توسط انسان ها آزاد شده  و بیشتر آن هنوز هم در هواست، تقصیر من است.
 درصههد بههرق41 امروزه کار اصلی من تولید برق و گرمای صنعتی است، مثل برای تولید سیمان و فولد. هم اکنون من حههدود استفاده اصلی:

دنیا را تامین می کنم.  با وجود اینکه من کثیف ترین سوخت فسیلی هستم شگفت آور است که تا به حا ل  دوام آورده ام- فکر می کنم من ارزان تر
و فراوان تر از آن باشم که بشر بتواند از من صرف نظر کند.

 تریلیون کیلو وات ساعت انرژی3۸ میلیارد تن و یا 13 :2009مقدار استفاده شده در سال 
 درصد64برای تولید برق: 

 درصد36برای مصارف صنعتی: 
 میلیارد تن13: حدود 2۰۰۹انتشار دی اکسیدکربن در سا ل 

 من سابقه فوق العاده ای در تخریب حیات وحش به منظور استخراج معادن روباز دارم و میلیون ها نفههر در تونههل هههای اسههتخراجتخریب محلی:
زغا ل سنگ به کام مرگ رفته اند (بر اثر انفجار، ریزش تونل  یا بیماری های ریوی). دود، آلودگی هوا، ضایعات رادیواکتیو (بله، واقعا!)، تخریب کامل

چشم اندازهای طبیعی در معادن روباز؛ همه کار  من است.
 من بیش از حد فراوانم و در همههه جهای زمیهن پراکنههده ام. چیهن، ایههالت– خوب، من امتیاز زیادی در این بخش نمی گیرم جنگ و منازعه:

ادی وجهود متحده، هند، استرلیا، اندونزی، افریقای جنوبی، روسیه و ... همگی ذخایر عظیمی از مرا در اختیار دارند. البته درگیری های محلی زی
دارد و جوامع علیه آلودگی محلی و توسعه معادن زغا ل سنگ ناخواسته اعتراض می کنند اما به اندازه کافی برایم تفنگ کشههی نشههده تهها رکههورد

نفت را بشکنم.
 من به اندازه کافی وجود دارم تا به تنهایی بتوانم موجب تغییرات اقلیمی افسارگسیخته شوم. دیر یا زود به– نگران نباشید چشم انداز آینده:

این نقطه خواهید رسید. فقط به ساخت نیروگاه های زغا ل سنگ و استخراج از معادن من ادامه دهید.

نام: گاز طبیعی
 گرم دی اکسیدکربن به ازای هر کیلو وات سههاعت انههرژی آزاد می کنههم(کههه شههامل22۰ من نسبتا کربن کمی دارم و پتانسیل فاجعه اقلیمی:

حفاری، حمل و نقل و نشت متان نیز می شود)
این اعداد مرا پاک ترین سوخت فسیلی در هر واحد انرژی می کند اما فریب نخورید من هنوز هم پتانسیل بالیی برای فاجعه آفرینی دارم.

کارخانه ها، ادارات و صدها میلیون خانه برای گرما و پخت و پز به گاز لوله کشی  وابسته هستند-چیزی که به راحتی قابل تغییرمصارف عمده: 

 اگرچهه–نیست بنابراین جای من امن است. همچنین بسیاری از کشورها در دهه های اخیر مرا تبهدیل بهه منبعهی بهرای تولیهد بهرق کرده انهد 
نتوانسته ام از ذغا ل پیشی بگیرم.
 تریلیون کیلو وات ساعت انرژی31 تریلیون متر مکعب و یا 3 :2009مقدار استفاده شده در سال 

 درصد34 مصرف صنعتی:
 درصد3۰تولید برق: 

 درصد2۰گرمای خانگی: 



 درصد13گرمای تجاری: 
 درصد3سایر مصارف: 

 حدود شش میلیارد تن:2009انتشار دی اکسیدکربن در سال 
تخریب محلی: من معمول در کنار نفت وجود دارم و بسیاری از آثار آن را نیز دارم. خطر اصلی من به جای نشت، انفجههار اسههت ماننههد آنچهه در

 رخ داد (تگزاس،2۰1۰ نفر را کشت و یا حوادث جدیدتری که در ایالت متحده در سا ل 233 رخ داد که 2۰۰3چونگ کینگ در چین در سا ل 
پنسیلوانیا، و ویرجینیای غربی).

ی2۰1۰ و هم در سا ل 2۰۰۹ هم در سا ل جنگ و منازعه: ان)بهه دلیهل مناقشهات سیاس از جه  روسیه (یکی از بزرگ ترین تولیدکننهدگان گ
تصمیم گرفت که  صادرات گاز به چندین کشور اروپایی را کاهش دهد. وقتی شرکت بریتیش پههترولیوم خواسههت کههه یههک ترمینهها ل گههازی در

پاپوای غربی بسازد مجبور شد تا با دولت اندونزی شریک شود و  اشغا ل غیر قانونی (و وحشیانه) آن کشور توسط اندونزی را تأیید کند.
 نههام گرفتههه اسههت و بههه شههرکت های انههرژی اجههازه5۰ با توجه به تکنیک جدید که «حفاری افقی» و «شکست هیدرولیکی»چشم انداز آینده:

می دهد تا مرا از سنگ های رسی که قبل خارج از دسترس بود استخراج کنند، وضع من خوب است. ارزیابی این صنعت از ذخایر گاز ایههن اسههت
 سا ل دیگر گاز وجود دارد. این خبر خوبی برای من است و خبر بدی بههرای اقلیههم کههه تنههها بهها سههوزاندن سههوخت های1۰۰که به اندازه مصرف 

 چنان سطح بالیی51فسیلی ای که هم اکنون کشف شده اند، به طرز غیر قابل شناختی  محکوم به تغییر است. به اضافه، استخراج گاز پوسته ای
از نشت متان دارد که این گاز جدید را در کوتاه مدت برای اقلیم به همان بدی ذغا ل می کند. گزارش های آلودگی آب های آشههامیدنی در محههل

…استخراج شکست هیدرولیکی نیز به کنار. گفته بودم که پتانسیل خوبی دارم 

 نفت خامنام:
 گرم دی اکسیدکربن به ازای هر کیلو وات ساعت تولید می کند که شههامل حفههاری، حمههل و325سوزاندن من حدود پتانسیل فاجعه اقلیمی: 

 استخراج کنید با53 و یا شن های قیری52نقل و نشت متان نیز می شود. این تنها برای روش های سنتی استخراج است؛ اگر مرا از شیل های نفتی
 گههرم بههه ازای هههر کیلههو وات سههاعت4۰۰احتساب انرژی اضافه ای که برای استخراج و فرآوری من لزم است، تولید دی اکسیدکربن من حدود 

انرژی می شود که بیشتر از ذغا ل است.
مصارف عمده: من مایع هستم. این موضوع مرا برای شرایط زیادی مناسب می کند خصوصا برای سوخت خودروها. همچنین من ترکیههب اصههلی

 اداره–بیشتر کودهای مصنوعی، پلستیک ها، و بسیاری از مواد شیمیایی دیگر هستم. من سوخت فسههیلی ای هسههتم کههه بههه همههه جهها می رود 
سیستم های حمل و نقل جهان را بدون بنزین و یا گازوئیل، مزارع صنعتی را بدون کودها و بیمارسهتآن ها را بهدون پلسهتیک هها تصهور کنیهد.

انسان ها کامل به من وابسته هستند. حتا اگر مصرف ذغا ل را کنار بگذارند من برای بردن آنها به سمت بحران اقلیمی کافی هستم.
 تریلیون کیلو وات ساعت انرژی52 میلیارد تن و یا 4: 2۰۰۹مقدار سوزانده شده در سا ل 

 درصد61حمل و نقل: 
 درصد16مصارف غیر انرژی (پلستیک، کودها و مواد شیمیایی): 

 درصد1۰مصارف صنعتی: 
 درصد13سایر مصارف: 

 میلیارد تن11: 2۰۰۹انتشار دی اکسیدکربن در سا ل 
 میلیون بشکه از من در هر روز در سراسر جهان جا به جا می شود.  یعنی همیشه نشت نفتی وجود دارد کههه مههوجب۸4 حدود تخریب محلی:

تخریب زمین و دریا در محل نشت می شود. همچنین پالیشگاه ها و سوزاندن گاز و سایر فعالیت های صنعت نفت شما مرتب هوا، خههاک و آب  را
 به دلیل اندازه اش و این واقعیت که ایالت متحده را تهدید می2۰1۰در بسیاری از کشورها آلوده می کند. نشت نفت در خلیج مکزیک در سا ل 

کرد سرخط رسانه ها  شد. اما نفت خیلی بیشتری از این مقدار در طی سا ل ها وارد خاک و آب های کشورهایی مانند نیجریه و اکوادور شده است
بدون اینکه مورد توجه افکار عمومی جهان قرار گیرد . در همین حا ل، استخراج نفت از شن های قیری کانادا یکی از پر انتقههاد تریههن پروژه هههای

50. hydraulic fracturing
51. gas shale extraction
52. oil shales
53. tar sands



جهان است که مناطق وسیعی از جنگل های باستانی را تخریب می کند و زمین  و آب  مردم بومی منطقه را مسموم می کند.
 من منبع بسیار با ارزشی هستم که در مناطق محدود و کوچکی به صورت متمرکز وجود دارم. جای تعجههب نیسههت کههه مههنجنگ و منازعه:

غالبا دلیل درگیری و جنگ ها بوده ام. مثل به تاریخ معاصر عراق، سودان یا نیجریه نگاه کنید. و این موضوع تنههها بههه جنههگ هههای آشههکار نیههز
 بر سر کار آورد؟ فکر می کنید چرا1۹53محدود نبوده است. فکر می کنید چرا غرب دولت مردمی ایران را برکنار کرد و شاه جنایتکار را در سا ل 

دولت های ثروتمند برخی از رژیم های مستبد را برکنار می کنند در حالی که از برخی دیگر از همین رژیم ها (مانند عربستان سعودی) بهها آغههوش
باز استقبا ل می کنند؟

 همه منابع سهل الوصو ل من تاکنون کشف شده اند.  به همین دلیل است که شرکت های نفتی به حفاری های عمق دریاها،چشم انداز آینده:
مناطق تازه ظاهر شده از زیر یخ های قطب شما ل(به لطف گرمایش زمین!) و نفت های غیر متعارف مانند نفت شیل و شن قیری روی آورده اند تا

 گفتههه «دوره نفههت2۰۰۹بتوانند نیازهای خود را تامین کنند. همان گونه که فیت بیرو ل  اقتصاددان  ارشد  آژانس بین المللی انههرژی در نوامههبر 
ارزان به سر آمده است».

اما ما تاکنون فقط بخش کوچکی از آن نفت های غیرمتعارف را پیدا کرده ایم. پروژه استخراج شن های قیری در کانادا هم اکنون بزرگ ترین طرح

 و حوضچه های ضایعات سمی ناشی از آن چنان وسیع اند که از فضا قابل رویت هسههتند. ایههن بزرگ تریههن منبههع–توسعه صنعتی در دنیا است 
نفتی دنیا خارج از عربستان است. پس هنوز مقدار زیادی از من برای استخراج در آنجا وجود دارد. در همین حا ل دوستداران من در شرکت های
نفتی،  ذخایر شن نفتی در کنگو برازاویل، ماداگاسکار، اردن و ... پیدا کرده اند و حتا اگر انسان ها بتوانند مصههرف ذغهها ل را کنههار بگذارنههد  بههرای

ااکباب کردن کره زمین بیشتر از مقدار نیاز نفت وجود دارد. بشر   به من معتاد شده  پس به حرف های قهرمان گذشههته زغا ل سههنگ، گههوششدید
ندهید من مقصر اصلی تغییرات اقلیمی هستم.

دنیای کربنی
 را1۹۹۰پرسش بعدی این است که: مقصر اصلی انتشار این همه سوخت رسانی فسیلی کیست؟ نمودار پههایین انتشههار دی اکسههیدکربن از دهههه 

نشان می دهد که بین گروه های اصلی کشورها تقسیم شده است. این نمودار تنها دی اکسیدکربن را نشان می دهد و تغییر کاربری زمین را شامل
 درصد انتشار گازهای گلخانه ای توسط انسان  را در بر می گیرد.۷۰نمی شود. پس تنها 
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 به دلیل بحران مالی و– درصد کاهش یافته است ۷چنان که در نمودار بال می بینیم، هر چند که  انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای صنعتی 
 درصد افزایش)۹قیمت نسبتا بالی نفت- اما  در عوض این کاهش با افزایش انتشار دی اکسیدکربن در جوامع «در حا ل توسعه» خصوصا چین (

. انتشههارها54 ثابت بمانههد2۰۰۹ درصد افزایش) جبران شده است. این امر موجب شده است تا انتشار دی اکسیدکربن در جهان در سا ل 6و هند (
اا  افزایش یافته است بنابراین به نظر می رسد کاهشی که در سههمت راسههت نمههودار بههال بههرای اروپهها و2۰1۰در جوامع ثروتمند  در سا ل   مجدد

آمریکا می بینیم تنها یک وقفه موقت بوده باشد. شاید رکود بین المللی فقط کمی مهلت داده تا به حل معضل بحران اقلیمی بپردازیم.

 چین جای ایالت متحده را به عنوان بزرگ تریههن تولیدکننههده گازهههای گلخههانه ای2۰۰۷همچنین این نمودار نشان می دهد که در حدود سا ل 
گرفته است در حالی که سایر کشورهای در حا ل توسعه (برزیل، هند، مکزیک و اندونزی) نیز سهم خود را در انتشار گازها در این قرن به شدت
افزایش داده اند. با وجود این، هنوز نمودار گویای کل تصویر مصرف سوخت های فسههیلی نیسههت زیههرا  ایههن کشههورها وسههعت و جمعیههت هههای

متفاوتی دارند. چین بیش از چهار برابر ایالت متحده جمعیت دارد. هند ده برابر ژاپن جعیت دارد.
همچنین بخش بزرگی از انتشار گاز در کشورهای جنوب به منظور تولید کال برای کشورهای ثروتمند شما ل اسههت. کارخانه هههای چیههن، هنههد،
تایوان و اندونزی برای اروپا، استرلیا و امریکای شمالی  اسباب بازی پلستیکی و وسایل برقی می سازند. یک تحقیق جدید نشان می دهد که یک

 درصد بالتر از35سوم انتشار گازهای چین مربوط به کالهای صادراتی است. با محاسبه کربن لزم برای تولید کالهای وارداتی،  انتشار بریتانیا 
مقدارگزارش شده خواهد بود.

بنابراین عادلنه نیست که انتشار کشورهایی مانند آمریکا و چین را مستقیما با هم مقایسه کنیم. تصور کنید که آمریکها یههک خهانواده ثروتمنهد
است در حالی که چین یک خانواده ثروتمند به علوه سه خانواده فقیر است. خانواده های فقیر بیشتر زمان خود را صرف راننههدگی بههرای انجههام
کارهای هر دو خانواده ثروتمند می کنند و قبض انرژی آنها به دلیل انجام دادن خدمات پخت و پز و شستشوی خانواده های ثروتمند بال می رود.
پس جای تعجب نیست که اثر کربنی چهار خانواده چینی در این سناریو بیشتر از یک خانواده آمریکههایی باشههد. ایههن مثهها ل بههه سههادگی نشههان

می دهد که تقسیم انتشارها بر مبنای جغرافیا، گویای کل ماجرا نیست.
برای ارزیابی منصفانه، می توان سرانه انتشار کربن هر کشور را محاسبه کرد. جدو ل پایین و نمودارهای پس از آن، سرانه  انتشار دی اکسههیدکربن

 کشور بالی فهرست تولید کنندگان گاز گلخانه ای را نشان می دهند. این بیست کشور عامل انتشار حدود2۰سالنه  و نیز مقدار کل انتشار  در 
 درصد دی اکسیدکربن ناشی از سوخت های فسیلی و تولید سیمان هستند.۸۰

 کشور با بیشترین میزان20حاصل جمع و سرانه  انتشار دی اکسیدکربن (ناشی از سوخت های فسیلی و تولید سیمان) در سال در 
2009انتشار در سال 

انتشارهای سالنه دی اکسیدکربن
(میلیون تن)

درصد انتشارهای دی اکسیدکربن
جهانی

تن دی اکسیدکربن به ازای هر نفر در
2۰۰۹سا ل 

6.1%806026چین
17.2%531017.1ایالت متحده

1.4%16705.4هند
11.2%15705.1روسیه
9.3%7702.5آلمان
7.7%5701.8ایران

7.7%5601.8کره جنوبی

 تا کنون ثابت مانده است(که در آن زمان به دلیل سقوط اتحاد جماهیر شوروی و بسته شدن نیروگاه های ذغالی اروپایی به دلیل 1۹۹2این نخستین بار است که انتشارهای جهانی سالنه از  54
.(جایگزینی نیروگاه های گازی بود



16.3%5401.7کانادا
8.1%4901.6انگلستان
4.2%4701.5مکزیک
1.9%4401.4اندونزی

7%4101.3ایتالیا
18.8%4001.3استرلیا
1.9%3801.2برزیل

8%3801.2افریقای جنوبی
13.6%3701.2عربستان

6%3701.2فرانسه
7.1%3101اسپانیا
8%3101اکراین
-%2456079.2جمع
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 برابر یک چینی دی اکسیدکربن تولید می کند.3 داستانی متفاوت با دو نمودار دیگر را بازگو می کند. یک آمریکایی به طور متوسط 13نمودار 
سرانه انتشار دی اکسیدکربن در کانادا بسیار بالست. بخشی از آن به دلیل پروژه استخراج شن های قیری است که سالنه حجم وسیعی از گاز

طبیعی را می سوزاند. استرلیا جمعیت زیادی ندارد اما زغا ل سنگ زیادی می سوزاند. جوامع نفت خیز مانند عربستان معمول جمعیت کم و انرژی
.55بسیار ارزانی دارند. در واقع قطر، بحرین، کویت و امارات متحده عربی سرانه انتشار دی اکسیدکربن بالتری از ایالت متحده و استرلیا دارند

 کشور برتر منتشر کننده دی اکسیدکربن قرار دهیم در نتیجه این کشورها در2۰.  با این حا ل، جمع کل انتشار سالنه در این کشورهای تولید کننده نفت به اندازه ای نیست تا آنها را در بین 55
 نیامده اند.13نمودار 



شستشو در وان حمام جهانی
 بخواهیم  مقصران اصلی تغییرات آب و هوایی را پیدا کنیم باید کمی به عقب بگردیم و بپرسههیم مقصههرواقعاهمه این اطلعات مفید اند اما اگر 

 سا ل در جو باقی بماند و حجم کلی آن است که به حسههاب2۰۰آن همه دی اکسیدکربنی که قبل آزاد شده کیست؟ دی اکسیدکربن می تواند تا 
می آید.

جو زمین را مانند یک وان حمام عظیم تصور کنید که در حا ل پر شدن با آب ( همان دی اکسههیدکربن) اسههت. ایههن آب از چنههد شههیر مختلههف
(کشورهای مختلف) به آن ریخته می شود. انتشار سالنه دی اکسیدکربن در هر کشور به ما می گوید که آب بهها چههه سههرعتی از هههر شههیر خههارج
می شود. به هر حا ل، هم اکنون مقدار زیادی آب در داخل وان وجود دارد. اگر بخواهیم بدانیم که چه کسی مسهئو ل وضهعیت خطرنههاک کنههونی

اقلیم ماست، باید بدانیم که کل آب های درون وان از کجا آمده اند نه اینکه فقط به آبی که هم اکنون از شیرها می آید توجه کنیم.
ا ل برای فهمیدن اینکه چه کسی آب ها را در وان ریخته، می توانیم انتشار دی اکسیدکربن را تها شهروع انقلب صهنعتی دنبها ل کنیهم-حهدودا س

- و جمع انتشار گازهای همه را تاکنون جمع کنیم. بسیاری از اعداد مربوط به قدیم کامل تخمینی است اما برای ارائههه یههک نمههای کلههی1۸5۰
 کشوری را که بیشترین مسئولیت تاریخی را در انتشههار دی اکسههیدکربن داشههته اند2۰کفایت می کند- و بعضا نتایج جالبی نیز دارد. نمودار زیر 

) نشان می دهد.2۰۰۷ تا 1۸5۰(بین سا ل های 



14نمودار 

این نمودار تصویر کامل متفاوتی را نشان می دهد . ایالت متحده چیزی در حدود سه برابر چین دی اکسید کربن وارد جو کرده است. و  از هههر
 ملکو ل دی اکسیدکربنی که در جو است یکی را بریتانیا منتشر کرده است. فرانسه هم بیش از  هند کربن فسیلی وارد جو کرده است.2۰

 سها ل3۰دلیل این موضوع این است که کشورهای جنوب دیرتر به مهمانی سوخت های فسیلی آمده اند. در مثا ل وان حمام، چین و هند تنها در 
اخیر شیر خود را باز کرده اند. جوامع اروپایی شیر کربن خود را از دوره ملکه ویکتوریا باز کرده بودند و از آن زمان سرعت جریههان خروجههی ایههن

شیر را به تدریج بیشتر و بیشتر کرده اند.
 به اوج خههود1۹۸۰روسیه و کشورهای حوزه بالتیک معمول از این نوع تحلیل تاریخی سربلند بیرون نمی آیند. اگر چه انتشار آنها در اواخر دهه 



 سا ل افت داشت، در آن سا ل های اوج خود ذغا ل سنگ زیههادی سههوزاندند و بسههیاری از نتایههج1۰رسید و پس از فروپاشی جماهیر شوروی برای 
عملکرد آنها هنوز در هواست.

شما تبلور تاریخ هستید
پیش از آنکه بحث  میزان کاهش مورد نیاز در دی اکسیدکربن جو را شروع کنیم، یک سری اعداد دیگر را نیز باید بررسی کنیم. یک چیز دیگههر

باقی مانده است که می خواهم به شما نشان دهم.
آن دسته از ما که شهروند کشورهای ثروتمند هستیم، بخش قابل توجهی از آسایش کنونی خود را مدیون انرژی حاصل از سههوخت های فسههیلی
در گذشته هستیم. بدون آن همه گاز، ذغا ل سنگ و نفت، ما اکنون خانه، سیستم حمل و نقل، منابع خوراکی، مدارس، بیمارستان ها، دانشگاه ها،
خدمات اضطراری و هر چیز دیگری که امروزه از آن بهره می بریم را در اختیار نمی داشتیم. تقدم در استفاده از سوخت های فسیلی بههه کشههورها

 سا ل اخیر که دنیای امروز ما را شکل داده اند، امتیاز بزرگههی بههوده اسههت. ایههن تصههادفی2۰۰در جنگ ها، برتری  بخشیده و برای امپراتوری های 
نیست که کشورهایی که زودتر و سریع تر به بهره برداری از سوخت های فسیلی پرداخته اند امروزه ثروتمندترین و قدرتمندترین  کشورها هستند

56.
در نتیجه فکر می کنم منصفانه باشد که مجموع انتشار تاریخی هر جامعه را تقسیم بر جمعیت کنههونی آن جههامعه کنیههم تهها «سههرانه مسههئولیت

 برای سهبک زنههدگی ای کهه اکنهون هههر شههروند ایههن جوامهع از آن1۸5۰تاریخی» کلی را به دست بیاوریم. این مقدار دی اکسیدکربن از سا ل 
.5۷ پایین نشان داده شده است15برخوردار است در نمودار 

 . اگرچه این موضوع عموما درست است اما استثناهایی نیز وجود دارد. برای مثا ل اروپای شرقی و شوروی سابق سوخت فسیلی زیادی در گذشته سوزانده اند اما رویدادهای56
تاریخی همان استانداردهای زندگی که امروزه اروپای غربی و ایالت متحده از آن برخوردارند را به ارمغان نیاورده است.

این کار تنها برای کشورهایی مناسب است که در انتشار گاز دی اکسیدکربن نقش مهمی ایفا کرده اند. بنابراین من تنها کشورهایی را مورد توجه قرار داده ام که حداقل یک . 5۷
درصد دی اکسید انتشار یافته در طو ل تاریخ را منتشر کرده باشند.



 

15نمودار 
این امر زوایای جدیدی را روشن می کند که می توانید در نمودار بال ببینید.

این نمودار یک داستان کامل جدید را بازگو می کند. یک شهروند در کشورهای انگلستان، ایههالت متحههده، روسههیه، بلژیههک و آلمههان بههه لحههاظ
تاریخی بیشترین مسئولیت تاریخی را در انتشار دی اکسیدکربن دارند، که به ازای هر نفر که امروزه در این کشورها زندگی می کنند میههزان ایههن

 تن دی اکسید کربن است. کشورهای اروپا و امریکای شمالی بخش عمده این نمودار را تشکیل می دهند و هند و چین1۰۰۰مسئولیت حدود 
 کشور نیستند.2۰حتی در بین این 

انتشار زیر رادار



جزئیات دیگری نیز وجود دارد تا بتوانیم تصویر انتشارهای جهانی را تکمیل کنیم.  بسیاری از این ملحظات هم مسههئولیت بیشههتری را متههوجه
کشورهای ثروتمند می کند.

این اعداد تنها شامل انتشارهایی می شود که دولت ها به صورت رسمی گزارش کرده اند. برخی انتشارهای تاریک وجود دارد که ثبههت•
نمی شوند. خصوصا آلودگی هایی که از فعالیت های نظامی در خارج کشور ایجاد می شود. برای مثا ل انتشار دی اکسههیدکربن ناشههی از

 میلیون تن در سا ل تخمین زده می شود.۷3مصرف سوخت  نیروهای مسلح ایالت متحده حدود 
اعداد بال، دی اکسیدکربن ناشی از تغییر کاربری زمین را در بر نمی گیرند. همچنیهن ایهن اعهداد متهان، اکسهید نیهترات و یها سهایر•

گازهای گلخانه ای را شامل نمی شوند. اگر این اعداد نیز محاسبه شوند، کشورهایی با حجم بالی جنگل زدایی مانند برزیل و اندونزی
در جدو ل بالتر قرار می گرفتند و همین طور کشورهایی که حجم بالی استخراج سههوخت های فسههیلی، دامههداری های وسههیع، و یهها
مزارع شدیدا کوددهی شده دارند هم رتبه بالتری در جدو ل انتشار می یابند. با این حا ل، مانند دی اکسیدکربن ناشی از سوخت های
فسیلی، مسئولیت این انتشارها نیز همیشه با کشور میزبان نیست. جنگل های بارانی برای تههامین چراگههاه و صههادرات گوشههت قطههع
می شوند.  کشاورزی صنعتی که در افریقا زمین را با کودهای سرشار از اکسید نیترات می پوشاند، برای  بازار کشهورهای شهما ل غلههه
تولید می کند. نشت گاز و شعله آن به انتشار کشورهای نیجریه وکویت اضافه می شود امها بیشهتر آن نفهت در جهایی دیگهر مصهرف

می شود.
 خانه با گاز طبیعی در زمستان روسیه همان1۰۰این آمار خام تمایزی بین انتشارهای ضروری و تجملی قائل نمی شوند. گرم کردن •

 پرواز رفت و برگشت بین لندن و نیویورک. هر دوی آنها به یک اندازه موجب گرم شههدن15اندازه دی اکسیدکربن تولید می کند که 
کره زمین می شوند اما میزان سود آنها برای جامعه متفاوت است.

هیچ یک از جدو ل ها و نمودارهای این فصل، این حقیقت را بازگو نمی کنند که در هر یک از ایههن کشههورها، افههراد مرفه تههر سههوخت •
بیشتری صرف می کنند. همچنین این اقلیت نسبتا ثروتمند بیشترین کال را نیز مصرف می کنند و در نههتیجه بیشههترین نقههش را در

جنگل زدایی، انتشارهای کشاورزی، و انتشار از کارخانه های چین و هند دارند.

احتمال تا حال نکته را گرفته اید. دانستن میزان انتشار کنونی کمک می کند تا ببینیم کجا باید چه راه حل هایی را به کار بندیم . اما همه داستان
را به ما نمی گویند.  از جهات مختلف، جوامع ثروتمند شما ل بیشترین مسئولیت تاریخی را در مورد بحران اقلیمی فعلی زمین  بر عهههده دارنههد.
کشورهایی که تازه به انتشار زیاد کربن روی آورده اند مانند چین، هند و برزیل باید به سرعت به سمت راهی پاک تر حرکت کننههد. امهها عههادلنه

ه بقیهه کشهورها در جههت2۰۰این است که کشورهای شما ل که سود   سا ل اخیر انتشارها را برده اند در این راه پیشقدم باشند و برای کمهک ب
تغییر به سمت انتشار کمتر حمایت های مالی و تکنیکی جدی  را  ارائه کنند.



 - چقدر باید مصرف را کم کنیم؟۵
چرا تعیین هدف برای کاهش انتشار افاقه نخواهد کرد ... خط قرمز حداقلی ... باقی گذاشتن سوخت های فسیلی در زمین ... چسسرا

راه حل ها باید عادلنه باشند و در غیر این صورت بی فایده خواهند بود.

ما می خواهیم به کجا برسیم؟ چه سطحی از انتشار گازهای گلخانه ای ایمن است؟
ی3۸۸ممکن است از فصل یک به خاطر داشته باشید که میزان دی اکسیدکربن موجود در هوا در حا ل حاضر حدود  ش در میلیهون (پهی پ  بخ

 در مثا ل وان حمام، این عدد، نشانگر میههزان آب موجههود در وان اسههت. اگههر– است. این یک عدد کلیدی است که باید بر آن تمرکز کنیم 5۸ام)

 اما در حا ل حاضر تنها همان– پی پی ام دی اکسید کربن می شود 435سایر گازهای گلخانه ای را نیز به آن اضافه کنید، عدد کل معاد ل حدود 
 پی  پی  ام دی اکسیدکربن را بررسی می کنیم.3۸۸عدد 

 پههی45۰ در کیوتو به توافقی بین المللی در خصوص آب و هوا رسیدند (فصل شش را ببینید)، توافق شد که سقف 1۹۹۷وقتی دولت ها در سا ل 
 درجهه می شههود کهه2پی ام هدفی مناسب است. باور بر این بود که نگهداشتن میزان دی اکسیدکربن در این سطح باعث افزایش گرما به میزان 

خصوصا شواهد مربهوط بهه چرخه هههای بهازخوردی، ذوب شهدن صههفحه های یخههی و–در آن زمان قابل مدیریت تصور می شد. اما شواهد جدید 
 درجه افزایش  خطرنههاکی2 پی پی ام در واقع سطح خطرناکی از دی اکسیدکربن در جو است و 45۰گرمایش مهارگسیخته- نشان می دهند که 

در دماست.
 پی پههی ام هههدف35۰مطابق نظر اکثریت دانشمندان، از جمله دانشمند برجسته ناسا جیمز هنسن و سرپرست آی پی سی سی راجندرا پچوری، 

 پی پی ام دی اکسیدکربن مقداری است که در آن گرمایش کههره زمیههن متوقههف35۰معقو ل تری است. اگر سایر گازهای گلخانه ای ثابت بمانند 
خواهد شد. هر چه زودتر دی اکسیدکربن جو را به این سطح برگردانیم، می توانیم از خطرات بیشتری در آینده پیش گیری کنیم.

 ، ما از مقدار بسهیار بهالیی دی اکسهیدکربن در ههوا شهروع می کنیهم و بایهد آن را5۹ بخش در میلیون3۸۸این بدان مناست که در سطح فعلی 
کاهش دهیم. وان حمام کربنی ما هم اکنون سرریز شده است و شروع به تخریب حمام ما کرده است. ما باید پیش از آنکه تمام خههانه پههر از آب
شود و کف خانه فرو بریزد، سطح آب را کاهش دهیم. متاسفانه لوله فاضلب خیلی باریک است و (آبههی کههه از فاضههلب خههارج می شههود همههان
دی اکسیدکربنی است که به تدریج توسط دریاها و گیاهان جذب می شود). تا وقتی که آبی که وارد وان می کنیم بیشتر از چیزی باشد که از آن

خارج می شود میزان پی پی ام دی اکسید کربن افزایش خواهد یافت.

آیا می توانیم آن را کاهش دهیم؟
 در مثهها ل وان، سههرعتی کههه آب از–بیشتر مناقشات عمومی بر سر اهداف مبارزه با تغییرات اقلیمی، بر سر میزان کاهش نرخ انتشار بوده اسههت 

45۰ میههزان دی اکسههیدکربن را حههدود 2۰5۰ درصد کاهش انتشارجهانی تهها سهها ل 6۰شیرها خارج می شود. هدف توافق کیوتو این است که با 
بخش در میلیون ذره نگه داریم و برای هر کشور نیز اهدافی تعیین شد که ظاهرا با این هدف همخوان بودند. احتمال شههنیده اید کههه بههه دلیههل
نگران کننده تر شدن  علم ما به مسئله، از آن زمان شرکت کنندگان کمپین های آب و هوایی خواستار کاهش بیشتری در سطح جهههانی و ملههی
شده اند. این نگرش چند مزیت دارد: دانستن اینکه چقدر باید انتشارمان را کاهش  دهیم به ما گوشزد می کند که باید چه تغییراتی را در جامعه
خود ایجاد کنیم و ما را مجبور می کند تا پرسش های مهمی را پاسخ دهیم. ما چگونه می توانیم خانه های خود را گرم کنیم؛ سفر کنیم؛ خههوراک

 درصد کمتر دی اکسیدکربن تولید کنیم؟۹۰ درصد و یا ۸۰ درصد یا 6۰خود را تأمین کنیم و در عین حا ل 

متاسفانه اندازه گیری انتشارهای سالنه کشورها، صنایع و جوامع مختلف کاری بسیار پیچیده است. گستره ای از فعالیت های بسیار متنوع و
متداخل در انتشار سالنه هر کشور نقش ایفا می کنند. این بدان معناست که سیاستمداران به راحتی می توانند با اعداد بازی کنند و موعدهای

جدید تعیین کنند و بی وقفه در مورد آنچه باید و نباید در محاسبه منظور شود چانه زنی کنند و هرگاه انتشار از مقدار تعیین شده فراتر رفت

58. part per million 
 بخش در میلیون رسید.م4۰۰ به 2۰14. این رقم در ماه می  سا ل 5۹



تقصیر را به دوش انواع و اقسام عوامل خارجی بیاندازند. همچنین این پیچیدگی ها به آنها اجازه می دهد تا در هنگام محاسبات دادوستد و

 سا ل بعد- کار4۰تا – را ببینید). همچنین تعیین اهداف بلند مدت ۹جبران کربن ، ارقام مربوط به موارد مبهم را دستکاری کنند (فصل 
سیاستمداران و سایر تصمیم گیرنده ها را  راحت می کند تا اقدامات جدی را به تأخیر بیاندازند.

در همین حا ل دانشمندان بیشتری می گویند که تعیین هدف برای کاهش انتشار  از نقطه نظر علمی فایده چندانی هم ندارند. ما بایههد از جمههع
کل گازهای گلخانه ای در جو صحبت کنیم و نه فقط از سرعتی که سالیانه آن گازها را منتشر می کنیم. برای مثا ل اگر اجازه دهیم که انتشارها

 درصد کاهش انتشههار۸۰ تا 2۰5۰ سا ل به شدت انتشار را کاهش دهیم می توان مثل در سا ل 5 دائما افزایش یابند و سپس برای 2۰45تا سا ل 
دست پیدا کنیم. اما اگر دوباره مثا ل وان حمام را در نظر بگیریم می بینیم این استراتژی خوبی نیست.

جمعیت چطور؟
برخی  استدل ل می کنند که برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، کاهش جمعیت مهم تر است. درست است که هر چهه عههده بیشهتری روی زمیههن باشههند منههابع
کمتری برای هر یک از آنها وجود خواهد داشت. اما نرخ زاد و ولد در بیشتر کشورهای شما ل پایین است. بیشتر رشد جمعیت در کشورهای فقیرتههر صههورت

 تانزانیههایی در سهها ل انههرژی2۰می گیرد. میزان کنونی سرانه مصرف در این کشورهای فقیر خیلی کم است برای مثا ل یک کانادایی به طور میانگین به اندازه 
 درصد کل انرژی را مصرف می کنند. در رابطه با تغییههرات اقلیمههی، کههاهش۷۰ درصد جمعیت زمین که بیشترین ثروت را دارند بیش از 2۰مصرف می کند. 

سطح مصرف کشورهای شما ل بسیار ضروری تر از کاهش نرخ زاد و ولد در کشورهای جنوب است.
ه اطلعهات و نرخ زاد و ولد بال به شدت با فقر، گرسنگی و در دسترس نبودن بهداشت مرتبط است. همچنین با نقهض حقهوق زنهان و دسترسهی محهدود ب
وسایل پیش گیری از بارداری نیز ارتباط دارد. اگر بخواهیم جمعیت جهان را زودتر پایدار کنیم، باید جمعیت جهان-خصوصهها زنههان- را بههرای کسههب حقههوق
بیشتر، منزلت بالتر و اختیار کامل بر زندگی خود حمایت کنیم. متاسفانه به نظر می رسد بسههیاری از افههرادی کههه بههر جمعیههت و تغییههرات اقلیمههی تمرکههز
می کنند به سیاست های فرمایشی جمعیتی، کنتر ل مهاجرت و سایر راهکارهای ناعادلنه و محدودکننده تمایل دارند. غالبا جمعیت به عنوان تهاکتیکی بهرای
سرگرم کردن و یا نوعی انکار به کار گرفته می شود تا از مواجه شدن با مسئله ضروری تر یعنی مصرف بی رویه در کشورهای شما ل اجتناب شود. این رویکههرد

می تواند جنبه نژادپرستانه به خود بگیرد (اگر آنها این همه بچه به دنیا نیاورند وضع همه ما خوب می شود).
جمعیت مسئله ای خاص نیست که مجبور باشیم با تاکتیکی جداگانه با آن برخورد کنیم. جمعیت چیزی است که اگر مشکل فقر و گرسنگی را حل کنیههم و
حقوق ابتدایی انسان ها را در سراسر جهان اعاده کنیم، خود به خود حل می شود. که البته آن قدر هم ساده نیست اما بسیاری از راهکارهایی که به ما در حل

مشکل تغییرات اقلیمی کمک می کنند در راستای کاهش معضلت دیگر نیز هستند.

 سا ل و سپس کم کردن شدید آن در آخر کار تنها وان حمامی پر بههه3۰با ارجاع به مثا ل وان می توان گفت: بازکردن شیر آب با شدت به مدت 
جا خواهد نهاد. برای اینکه شانس خوبی در محدود کردن خسارات به حمام داشته باشیم باید هم اکنون شروع به بستن شیرهای آب کنیههم نههه

 سا ل دیگر.3۰

به سوی هدف
وقتی دی اکسیدکربن وارد هوا شود برای مدتی طولنی در آنجا باقی می ماند-شاید برای صدها سا ل-. همچنین مهها نمی دانیههم کههه اقیانوس ههها و
گیاهان چقدر  دی اکسیدکربن دیگر را می توانند جذب کنند-این همه دی اکسیدکربن هم اکنون اقیانوس ها را اسیدی تر کرده و  تاثیرات زیادی
بر زندگی جانوران دریایی گذاشته است. حتا اگر قدرت جذب دی اکسیدکربن طبیعت دست نخورده باقی بماند، میههزان حجههم دی اکسههیدکربنی
که می توانیم وارد جو کنیم حدی دارد. از آن حد که بگذریم دیگر هیچ شانسی برای پایین آوردن مجههدد دی اکسههید کربههن در زمههان مناسههب

نخواهیم داشت تا بتوانیم از تغییرات بی بازگشت اقلیمی جلوگیری کنیم.
این واقعیت-که میزان دی اکسیدکربنی که می توانیم آزاد کنیم محدودیت دارد- بدین معناست که می توانیم محاسبه کنیم که سوزاندن حههدودا
چقدر زغا ل سنگ، نفت و گاز دیگر  ما را به نقطه بی بازگشت برساند یا به بیان دیگر، چقدر زغا ل سنگ، نفت و گاز دیگر را بایههد در زمیههن بههاقی

بگذاریم تا از گرمایش مهارگسیخته جلوگیری کنیم.



 سا ل دیگر خاتمه دهیم و تنها ذخایر نفت و گاز موجود را بسههوزانیم (بههه2۰جیمز هنسن محاسبه کرده است که اگر سوزاندن ذغا ل را تا حدود 
بیان دیگر  تلش برای اکتشههاف ذخههایر جدیههد نفههت و گههاز  در عمههق دریاههها و قطههب شههما ل را متوقههف کنیههم)، می تههوانیم بههه موقههع سههطح

 واحد در میلیون پایین بیاوریم و از تغییرات شدید اقلیمی اجتناب کنیم. البته شروط دیگری هم وجود دارد: ما بایههد35۰دی اکسیدکربن را  تا 
سوزاندن منابع نفتی و گازی غیرمتعارف مانند شن های قیری و رسی را متوقف کنیم زیرا این روش ها بسیار آلینده هستند و به راحتی مهها را از
خط قرمز عبور می دهند؛ باید اقدامات جداگانه ای برای مقابله با انتشارهای گاز ناشی از تغییر کههاربری زمیههن انجههام دهیههم؛  بایههد جنگل زدایههی
گسترده را متوقف کنیم و آزاد شدن کربن از خاک های جهان را متوقف کنیم. و بالخره، ما باید انتشار سههایر گازهههای گلخههانه ای خههود (متههان،

اکسید نیترات، گازهای فلئوردار و انتشارهای ناشی از تولید سیمان) را سا ل به سا ل کاهش دهیم.

این اقدامات به نوعی خط قرمز اقلیمی محسوب می شوند یعنی نشانگر حداقلی هستند که باید کاهش دهیم. اگر به اهداف پاراگراف بال نرسههیم
وضعیت اقلیم از دست ما خارج خواهد شد و احتما ل زیادی وجود دارد که آب و هوا در چرخه بازخوردی گیر کند و به سرعت گرم تههر و گرم تههر

شود تا زمانی که کره زمین به صورت غیر قابل تصوری تغییر کند.

چیزی برای از دست دادن نداریم
دانستن اینکه چه باید بکنیم اهمیت دارد اما کافی نیست. زیرا بحران اقلیمی هم اکنون رو به گسترش است. هر کیلوگرم گاز گلخانه ای که وارد
جو کنیم اوضاع را بدتر می کند. اگر ما هدفی دلبخواهی برای کاهش انتشار تا تاریخ مشخصی را تعیین کنیم، پذیرفته ایم که مقدار مشخصههی از
انتشار اشکالی ندارد. اما اکنون دیگر هیچ انتشاری بی اشکا ل نیست- هر میزانی از انتشار مستقیما منجههر بهه مههرگ، تخریههب و از دسههت رفتههن
گونه ها در سراسر جهان می شوند. ما باید دی اکسیدکربن هوا را تا جایی که می توانیم و هر چه سریع تر کاهش دهیم تا زندگی، معیشت، خانه ههها

 اگر هدف ما چیز دیگری باشد، معنایش این است که پذیرفته ایم مرگ و تخریب تا حدی قابل قبو ل است.  اگههر چههه6۰و گونه ها را نجات دهیم.
این مطالبه یک چالش سیاسی مهم را پیش می  نهد اما تنها انتخاب اخلقی است و همچنین به این معناست که اگر شرایط بههدتر از انتظههار مهها

شود، ما هنوز شانسی برای اجتناب از تغیرات مهارگسیخته خواهیم داشت..

بنابراین، پس از آن همه کلنجار رفتن با اعداد ، ما یک هدف ساده و روشن داریم: توقف انتشار در سریع ترین فرصت ممکن.
یعنی سوخت های فسیلی را تا حد امکان در زمین باقی بگذاریم. هر چه سریع تر استفاده از سوخت های فسیلی را متوقف کنیم بهتر است.  حتا
بدون تاثیر آنها بر اقلیم هم ما اثر تخریبی آنها را دیده ایم. هر تن زغا ل سنگ، هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز که در زمین بههاقی بمانههد جههان

. قضیه به همین سادگی است. این بدان معناست که جنگل زدایی را متوقف کنیم و انتشههار متههان ، اکسههید نیههترات و61افرادی  را نجات می دهد
سایر گازهای گلخانه ای نیز متوقف شود اما سوخت های فسیلی بزرگ ترین بخش مشکل را شکل می دهند و بنابراین باید جوامع مههان را طههوری

 نههه تنههها تکنولوژی هههای متفههاوت بلکههه–تغییر دهیم که به این منابع انرژی کثیف و خطرناک وابسته نباشد. گزینه های جههایگزین وجههود دارد 
روش های متفاوت و بهتر زندگی، کار و سازماندهی خودمان. ما باید این روش های جایگزین را به کار بندیم.

 اگر از این خطههوط قرمزههها عبههور کنیههم، اگههر در سهها ل–اهداف هنسن به ما مبنای خوبی می دهد؛ نکاتی روشن که باید به خاطر داشته باشیم 
 هنوز در حا ل سوزاندن زغا ل سنگ باشیم، اگر همچنان به دنبا ل منابع نفتی جدید بگردیم و یا  به استخراج شن های قیری ادامههه دهیههم،2۰3۰

آنگاه دچار مشکل عظیمی خواهیم شد. پس هدف ما باید حصو ل بزرگ ترین و سریع ترین تغییر ممکن باشد.
ما در بخش سوم این کتاب، مجددا  به بحث چگونگی دستیابی به این اهداف خواهیم پرداخت. تا آن زمان هدفی دیگری وجود دارد که باید آن

را به لیست اهداف خود اضافه کنیم.

 واحد بر میلیون را هدف قرار دادند. 3۰۰ مقدار 2۰1۰..  به همین دلیل است که کنشگران مردمی در همایش اقلیمی آلترناتیو کوچابامبا در  سا ل 6۰
 ما نمی توانیم گرمایش خانه های همه را در کشورهای سردسیر قطع کنیم و یا تولید–.  بدیهی است که ما باید این کاهش انتشارها را به روشی انجام دهیم که زندگی مردم را به خطر نیاندازد 61

وسایل پزشکی را متوقف کنیم. ما نیاز به تحو ل به یک گزینه بدون کربن سریع داریم نه یک خاموشی مطلق.



گذار عادلنه
در فصل چهارم دیدیم که ملت های ثروتمند و صنعتی بیش از بقیه مسئو ل کشاندن کره زمین به  بحران اقلیمهی بهوده انهد. در واقهع کهل ایهن

) هسههتند63 یا جهههان جنههوب62مسأله تغییرات اقلیمی از دو جهت ناعادلنه است. زیرا، از سوی دیگر، عمدتا مردم کشورهای فقیر(دنیای اکثریت
 درصد قربانیان فجایع طبیعی در کشورهای فقیر زندگی می کنند.۹5که بدترین آثار تغییرات اقلیمی را تحمل می کنند. 

همچنین با توجه به اقدامات مستعمراتی گذشته، کشورهای شما ل مسئو ل بخشههی از آسههیب پذیری کشههورهای فقیههر در برابههر فجههایع طههبیعی
هستند. کشورهایی که زمانی مستعمره و منبع استخراج منابع خام بوده اند به احتما ل زیاد سطح بالیی از نابرابری، حقوق ناعادلنه تملک زمین،
جمعیت روستایی زیاد و آزادی رسانه ای محدودی دارند که همگی اینها عوامل مهمی در افزایش تعههداد مههرگ و میههر و از دسههت دادن خههانه  و
کاشانه مردم در هنگام توفان، سیل و خشکسالی هستند. برای مثا ل فجایع اخیر آب و هههوایی در برمههه، نیجههر یهها پاکسههتان را در نظههر بگیریههد.

 مصرف انرژی ارزان فسیلی ما هزینه گزافی برای بقیه دنیا دارد. هر راه حلی کههه–بنابراین کشورهای ثروتمند دین بزرگی به جهان جنوب دارند 
انتخاب کنیم باید شامل جبران گذشته و برقراری عدالت باشد.

این خواست رفتار عادلنه با جهان جنوب فقط برای رعایت اصو ل نیست. در حقیقت، هر راه حل اقلیمی که نیازهای دنیههای  اکههثریت را در نظههر
نگیرد با  مقاومت شدید مردم این کشورها مواجه خواهد شد. و این برای همه ما فاجعه بار خواهههد بههود. بیشههتر مها تصههور می کنیههم کههه مها در
کشورهای ثروتمند باید راه حل های اقلیمی را پیدا کنیم و سپس آنها را به بقیه دنیا بدهیم. این درست نیست- همان طههور کههه در فصههل شههش
خواهیم دید برخی از مهم ترین راه حل ها خصوصا در رابطه با کاربرد پایدار زمین توسط مردم کشههورهای جنههوب ارائههه می شههوند. مهها در شههما ل
مسئو ل کاهش مصرف سوخت های فسیلی خود هستیم و در عین حا ل وظیفه داریم به سایر کشورها اعتبار و تکنولوژی مناسههب بههدهیم تهها بههه
بازپرداخت بدهی اقلیمی خود کمک کنیم. ما نمی توانیم و نباید به زور راه حل هایی را از بال به پایین به بقیه دنیا تحمیل کنیم (هههر چقههدر هههم

که با نیت خوب باشند). این کار نه تنها از لحاظ اخلقی اشتباه است بلکه جواب نیز نمی دهد.

اگر قرار است کشورهایی مانند چین، هند و برزیل انرژی زغا ل سنگ و جنگل زدایی را کنار بگذارند، باید فشار واقعی از طرف مههردم سههاکن ایههن
کشورها وارد شود. اگر می خواهیم آنها موفق شوند باید با آنها همکاری کنیم و حرکتی جهانی برای تغییر را شروع کنیم. حرکت هههای اجتمههاعی
اعتراضی در جهان جنوب و جوامع خط مقدم که در سراسر جهان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند، بخش بسیار مهمی از این تصویر است.
متوقف کردن تغییرات اقلیمی یک مسأله جهانی است و بدون تلش مردم جنوب ممکن نخواهد بود و آنها با کسانی که نیازهای جوامههع آنههها را
در نظر نگیرد همکاری نخواهند کرد. یک مسئله تعیین کننده برای مردم کشورهای جنوب حفاظت از منابع طبیعی برای نفع همگانی و حمایت
از کنتر ل مردم محلی بر زمین ها، انرژی، جنگل ها و آب است. بسیاری از راه حل هایی که توسط دولت های ثروتمند شما ل پیشنهاد می شود مانند

 را ببینیههد) مسههتقیما بهها ایههن۹ و 6بیوسوخت ها، تجارت کربن، راه حل های تکنولوژیکی در مقیاس بزرگ یهها حفههاظت از جنگل ههها (فصههل های 
دغدغه های پایه مردم جنوب در تضاد هستند.

همچنین ما باید نیازهای کارگران را در نظر داشته باشیم. ما نیازمند تحو ل خیلی سریع از اقتصاد جهانی متکی به سوخت های فسیلی و رسیدن
به گزینه های پاک تر و ایمن تر هستیم. اما میلیون ها نفر در سراسر جهان در صنایع سوخت  فسیلی کار می کنند. بسیاری از شاغلن ایهن صهنعت
قدرت انتخابی ندارند زیرا شرکت های انرژی بر زمین ها، جوامع و اقتصاد محلی آنها مستولی شههده انههد و بههرای آنههها راهههی جههز کههار در صههنایع
استخراج سوخت و یا ارائه خدمات به این کارکنان این صنعت باقی نگذاشته است. برای مثا ل هجوم ناگهانی برای رسیدن به شن های قیههری در
آلبرتای کانادا منجر به افزایش شدید قیمت مسکن و هزینه کالها و خدمات شده است و بسیاری از ساکنین را مجبور کرده است تا برای تامین
مخارج خود به دنبا ل یافتن شغلی در این صنعت یا حواشی آن باشند. اغلب بدترین عوارض منفی سوخت های فسیلی  بر سههلمت کسههانی وارد
می شود که در استخراج، پالیش و حمل و نقل این سوخت ها کار می کنند؛ مانند پنج میلیون نفری که در صههنعت زغا ل سههنگ چیههن فعههالیت
می کنند. هر حرکت موثر برای تغییر الگوی اقتصادی باید برنامه ای برای معیشت این کارگران داشته باشد. این بدان معناست که ما راه حل هایی
62. majority world
63. global south



را می خواهیم که به کارگران صنایع سوخت های فسیلی، قدرت و فرصت تغییر به معیشتی مناسب و کمتر آلینده را بدهههد. غالبهها ایههن موضههوع
 از سوخت های فسیلی نامیده می شود و در مورد سایر صنایع نیز صدق می کند (صنایعی مثل: هوا  فضهها، کشههاورزی صههنعتی،64«گذار عادلنه»

تولیدکنندگان کالهای پلستیکی ارزان و مانند اینها). 

هم اهداف و هم اصول
  به طور خلصه، سناریوی «خط قرمز» حداقلی ما چنین است:

برای اینکه بخت کافی برای توقف گرمایش افسارگسیخته و بازگشت ناپذیر کره زمین داشته باشیم نیازمند انجام این کارها هستیم:

 سوزاندن ذغا ل سنگ را متوقف کنیم2۰3۰تا سا ل 
سوزاندن شن های قیری و شیل های نفتی/گازی را متوقف کنیم
اکتشاف و استخراج منابع جدید نفت و گاز جدید را متوقف کنیم و (حداکثر) فقههط نفهت و گههازی را مصهرف کنیههم کهه قبل کشههف

کرده ایم
جنگل زدایی و آزادسازی کربن از زمین را متوقف کنیم
اطمینان حاصل کنیم که انتشار متان، اکسید نیترات و دی اکسیدکربن ناشی از تولید سیمان و سایر گازهای گلخانه ای هر سا ل کمتر

از سا ل پیش باشد
این ها خط قرمزهای حداقلی هست که باید به خاطر داشته باشیم. اما در فعالیت های روزانه، می توانیم اهداف انتشار خود را به صورت سههاده تری

خلصه کنیم:
سوخت های فسیلی را در خاک نگه داریم، جنگل زدایی و رهایش کربن از خاک را متوقف کنیم و در سریع ترین فرصت ممکن بسسه

جامعه بدون انتشار گاز گلخانه ای تبدیل شویم.

در نهایت، باید اطمینان پیدا کنیم که راه حل های ما علوه بر موثر بودن، عادلنه نیز باشند. اصطلحی که غالبا برای توصیف این وضههع بههه کههار
 است. در اینجا متنی بر اساس اعلمیه های مختلف فعالن کشورهای جنوب را می آوریم که می توانههد در نشههان دادن65می رود «عدالت اقلیمی»

مسیر درست به ما کمک کند:
اطمینان حاصل کنید که به شیوه ای عادلنه به  اهداف انتشار مان دست یابیم طوری که مسئولیت تاریخی جوامع صنعتی شمال
را در برابر بحران اقلیمی به رسمیت بشناسد. راه حل های بحران اقلیمی نباید آثار منفی برای فقرای جهان و اکوسیستم کره زمین
داشته باشد. تحول از سوخت های فسیلی باید چنان باشد که حقوق کارگران در صنایع مرتبط را محترم بشمارد. منسسابع طسسبیعی
باید به عنوان اموال عمومی در نظر گرفته شود و تسلط مردم محلی بر زمین، انرژی ، جنگل ها و آب باید مورد حمایت قرار گیرد.

اکنون زمان آن است که راه حل های مختلف اقلیمی جهت نیل به این اهداف را وارسی کنیم و ببینیم چه نتیجه ای خواهند داشت.

64. just transition
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ششم: راه حل ها چه هستند؟
چگونه می توان با سهمی عادلنه از کربن زندگی راحتی داشت ... گزینه های حمل و نقل ... چرا بیوسوخت ها، حبس کربن و انرژی

هسته ای  راه حل های تکنیکی موثر نیستند ... منابع تجدیدپذیر انرژی برای آینده ... دنیایی بهتر ممکن است.

اا عظیمی مورد نیاز است پههس ایههن پرسههش اکنون می دانیم که برای اجتناب از گرمایش افسارگسیخته به چه میزان تغییر نیاز داریم. تغییر واقع
مطرح می شود که آیا فاتحه ما خوانده است؟ ما نمی توانیم همه نیروگاه ها، خودروها و سیستم های حرارت مرکزی را در شما ل به یکباره خاموش
کنیم و نمی توانیم انتظار داشته باشیم که اکثریت جمعیت جهان در فقر باقی بمانند. آیا به لحاظ فیزیکی ممکن است که همههه افههراد جهههان از

سبک زندگی ای که برای بسیاری از مردم شما ل بدیهی است  برخوردار شوند-و در عین حا ل سوخت های فسیلی را نیز کنار بگذاریم؟
شما از شنیدن جواب « بله، چنین چیزی ممکن است» خوشحا ل خواهید شد. اما این کار ساده نخواهد بود. یک راه عادلنه و مههوثر بههرای یههک

آینده پس از سوخت فسیلی مستلزم این است که:

.دنیای صنعتی باید در عین حا ل که استانداردهای زندگی مناسبی را حفظ کند، سرانه مصرف انرژی را کاهش دهد
سایر نقاط جهان باید به همان اندازه شما ل به انرژی دسترسی داشته باشند و باید فقیرترین ها را با استفاده از روش ههها، سیاسههت ها و

تکنولوژی های فاقد کربن، از فقر نجات دهیم.
را در مقیاس وسیع به کار گیریم و آن ههها را جههایگزین زیرسههاخت های سههوخت های فسههیلی در66ما نیاز داریم که فناوری های پایدار 

سراسر جهان کنیم.

بیایید هر کدام از این گزینه ها را به نوبت بررسی کنیم.

یک موج فزاینده انرژی 
 درصد و روسیه و ژاپن و کانادا و22 درصد، اروپا 2۷بیشتر انرژی جهان در چند کشور محدود مصرف می شود- ایالت متحده به  تنهایی  

 درصههد جمعیههت16 درصههد انههرژی جهههان توسههط 6۸ درصد انرژی جهان را مصرف می کنند. این امر بدان معناست که 1۹استرلیا باهم 
مصرف می شود. چین در مجموع کمی بیشتر از ایالت متحده انرژی مصرف می کند اما سرانه مصرف  آن بسیار کمتر است. جههدو ل پههایین

برخی از اعداد تخمینی سرانه مصرف انرژی در کشورهای مختلف را نشان می دهد:

سرانه تخمینی مصرف انرژی در کشورها و مناطق منتخب

سرانه مصرف انرژی(کیلو واتکشور/منطقه
)2008ساعت در سال 

۹6۰۰۰کانادا
۸۹۰۰۰ایالت متحده

۷5۰۰۰استرلیا
4۸۰۰۰اروپا
1۹۰۰۰چین

55۰۰میانگین کشورهای جنوب
4۰۰۰تانزانیا
35۰۰نپا ل
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 درصد این انرژی از سوخت های فسیلی تامین می شود.۸5هم اکنون حدود 
همه افراد جهان تمایلی به سبک زندگی کشورهای شمالی را ندارند. در هر صورت، راه حل عادلنه برای تغییرات اقلیمی باید برای هر فههردی در
کره زمین به یک میزان منابع و انرژی در نظر بگیرد هرچند که میلیون ها نفر تصمیم بگیرند که کمتر از سهم خود انرژی مصرف کننههد. چنههان

 اشاره کردیم، برای ساختن جنبش جهانی قدرتمند مورد نیازمان باید عدالت را در کانون راه حل خود قرار دهیم. 5که در فصل 
بیایید تصور کنیم که همه افراد کره زمین را تا سطح مصرف انرژی اروپا بال بیاوریم. آیا تنها با توسل به انرژی های تجدیههد پههذیر مههی تههوانیم از
پس این کار برآییم؟ حتا اگر جهان ثروتمند میزان مصرف انرژی خود را ثابت نگه دارد، رسیدن به این هدف همچنان دشوار خواهد بود. برخههی
از تحلیلگران حوزه انرژی تلش کرده اند تا این چالش را برطرف کنند اما تا کنون هیچ کدام  راه حلی  ارائه نکرده اند که هم قابل اطمینان و هههم
عادلنه باشد. برخی از برنامه های بدون کربن به تکنولوژی های نامعلوم وخطرناکی مانندحبس کربن، بیوسوخت یا انرژی هسههته ای متکههی اسههت
امتوازن ی بهر دسترسهی ن ی از راه حل هها مبتن (باکس پایین را ببینید که نشان می دهند چرا هیچ یک از این ها راه حل مناسبی نیستند). برخ
جمعیت دنیا به انرژی است. و برخی به پروژه های بزرگ بین المللی امیدوار هستند؛ پروژه هایی مانند برپایی مزارع وسیع انههرژی خورشههیدی در
بیابان های دنیا که به شبکه های بزرگ محلی الکتریسیته متصل شوند. مذاکره، تامین اعتبار و ساخت این نوع پروژه های وسیع بین المللی بههدون
اینکه قدرت زیادی را در دست عده کمی بگذاریم یا نیازهای مردم محلی را نادیده بگیریم، خود یک چالش سیاسی عظیم است کههه بههه مراتههب

دشوارتر از مجبور کردن دولت ها به تولید انرژی تجدیدپذیر در مرزهای خودشان است.

مشکل عمومی تر در رابطه با برنامه های انرژی در مقیاس بین المللی این است که برای آنها محدودیت های جدی  وجود خواهد داشت: اعتبههارات
 بیشههتر2۰3۰محدود، انرژی محدود، منابع معدنی محدود، محدودیت های سیاسی و زمان محدود- که از همه مهم تر اسههت. مهها بایههد تهها سهها ل 

مصارف سوخت های فسیلی خود را متوقف کرده باشیم و هر چه مجبور باشیم زیرساخت های جدید کمتری در این مههدت ایجههاد کنیههم شههانس
موفقیت ما بیشتر خواهد بود. در نهایت، خواه ناخواه، ما برای ساخت حداقل قسمتی از دنیای بدون کربن خود نیازمند اسههتفاده از سههوخت های
فسیلی هستیم واین بدان معناست که یک انتشار کربنی نهایی نیز وجود خواهد داشت که باید آن را تا حد ممکن کوچک نگه داریههم. اگههر ایههن

موج نهایی انتشار ما را از لبه تغییرات شدید اقلیمی به پایین هل دهد شوخی وحشتناکی خواهد بود.

 سبک کردن بار
 در ولز نشان داده اند که زندگی به سبک کشههورهای شههما ل بهها6۷خوشبختانه، راه دیگری نیز وجود دارد. محققان مرکز تکنولوژی های جایگزین

 کیلووات انرژی برای هر فرد در سا ل کامل امکان پذیر است. این عدد نشانگر کاهش بزرگی برای کشورهای صنعتی است اما15۰۰۰استفاده از  
برای بیشتر مردم دنیا یک پرش رو به جلو است.

نمودار پایین نشان می دهد این نوع تغییر مصرف انرژی در مقایسه با مصرف کنونی و با پیش بینی نهاد بین المللی انرژی درباره مصرف انرژی بهها
 پتاوات ساعت انههرژی2۰1 پتاوات در ساعت به 145 از 2۰3۰نرخ کنونی چگونه خواهد بود. آنها معتقداند که مصرف انرژی جهانی اولیه تا سا ل 

. بیشتر این انرژی از سوخت های فسهیلی6۸ پتاوات انرژی نهایی، پس از افت های مربوط به تولید الکتریسیته)132اصلی افزایش خواهد یافت (و 
و بیوسوخت ها تامین خواهد شد و ما در بدترین سناریوهای ترسناک فاجعه اقلیمی گیر خواهیم افتاد. آخرین میله در نمودار وضعیتی را نشههان
می دهد که ما جوامع ثروتمند، مصرف انرژی خود را ثابت نگه داریم در حالی که بقیه دنیا مصرف سرانه انرژی خود را تا سطح اروپا بال بیاورند.

67. Centre for Alternative Technology
 . یک پتاوات ساعت برابر یک تریلیون کیلو وات ساعت است. مصرف اولیه انرژی جهانی به کل مقدار انرژی مصرف شده در یک سا ل توسط انسان ها اطلق می شود مصرف نهایی انرژی جهانی6۸

مقدار انرژی ای است که ما به طور واقعی در زندگی خود مصرف می کنیم. دلیل اینکه این عدد کوچکتر از مصرف اولیه انرژی است این است که مقدار زیادی از انرژی برای تولید برق از سوخت های
فسیلی هدر می رود یا  به صورت گرما از دودکش نیروگاه ها تلف می شود.



16نمودار 

 همه اینها تخمینی هستند. و من قبل از همه قبو ل کنم که رسهیدن بهه یههک سهناریوی عهاری از کربههن و–زیاد روی دقت اعداد تمرکز نکنید 
 کامل بلندپروازانه است. 2۰3۰تقسیم عادلنه مصرف انرژی تا سا ل 

هدف این ملحظات رسیدن به سه نکته است:
در تئوری ممکن است که همه افراد زمین به نسخه کم مصرف سبک زندگی شمالی دست یابند و همزمان به رغم افزایههش جمعیههت.1

جهان مصرف کل انرژی جهانی کاهش یابد..
این سطح پایین تر مصرف انرژی را می توان با فناوری های تجدیدپذیر کنونی به طور کامل تأمین کرد. در کتاب «انرژی پایدار بههدون.2

 تخمین هایی از ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر در سراسر جهههان ارائههه کههرده۷۰ متخصص برجسته انرژی دیوید مک کی6۹هوای گرم»
است. او دریافته است که اروپا (با تلش های زیاد در ساختن انرژی های تجدیدپذیر و ساختن مزارع خورشیدی بزرگ) می تواند بههرای

 هزار کیلووات ساعت در سا ل انرژی تولید کند. ایالت متحده می تواند فقط با استفاده از از باد، آب و انرژی زمین3۰هر فرد بیش از 
 کیلووات ساعت انرژی برای هر فرد دست پیدا کند. اگر انرژی خورشیدی را به آن اضافه کنیم این میههزان خیلههی225۰۰گرمایی به 

 هزار کیلو وات در سا ل به ازای هر فههرد اسههت. تولیههد1۰بالترخواهد رفت. میانگین جهانی برای تکنولوژی های غیرخورشیدی حدود 
 کیلووات ساعت باقیمانههده5۰۰۰آب گرم با انرژی خورشیدی، پنل های فوتوولتاییک و تمرکز انرژی خورشید می تواند خیلی بیش از 

به ازای هر فرد را تولید کند.
ارائه دسترسی عادلنه به انرژی، بدون کاهش مصرف شما ل،  نیازمند سه برابر این مقدار انرژی است که تأمین آن بهها تکنولوژی هههای.3

موجود غیرممکن است.

بنابراین برای اینکه شانس خوبی برای یک  آینده  ایمن داشته باشیم نیازمند کاهش مصرف انرژی در شما ل و تقسههیم عههادلنه تر منههابع جهههانی

 ما در فصل های آینده در مورد چگونگی حل این مشکل صحبت–هستیم. این امر خلف آن چیزی است که اقتصاد جهانی کنونی عمل می کند 
خواهیم کرد.

ما باید مصرف انرژی خود را در کشور خود نیز متعاد ل کنیم. بسیاری از کشورها باید مصرف انرژی را در برخی از حوزه ههها کههاهش دهنههد و در
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برخی حوزه ها اجازه افزایش-با روش های کم کربن- را بدهند. این موضوع خصوصا در کشورهایی مانند هند و چین د اهمیت دارد کهه در آنجها
عده کمی زندگی های پرمصرف دارند اما اکثریت هنوز در انتهای طیف مصرف انرژی هستند. 

اکنون به برخی از راه حل های کاربردی می پردازیم که برای تقسیم عادلنه منابع، کاهش انرژی و گذار از سوخت های فسیلی به کههار مههی آینههد.
 هههزار کیلههووات سههاعت در سهها ل15هدف برخی از این راه حل ها کاهش تقاضا برای انرژی و ممکن ساختن یک زندگی با کیفیت، فقط با سرانه 

است. برخی از این راه حل ها منابع انرژی جایگزین برای سوخت های فسیلی پیشنهاد می دهند و هدف برخی دیگر کههاهش انتشههارهای ناشههی از
کشاورزی و جنگل زدایی است. این راه حل ها نیازمند ترکیبی از تکنولوژی های پایدار و تغییر تدریجی رفتار عمومی هستند. به یاد داشته باشههید

ال در طی این مسیر، راه راه حل های بهتر و بیشتری را به ایههن لیسههت خههواهیم افههزود.–که قرار نیست این  راه حل ها قطعی تلقی شوند   احتما
نکات فعلی فقط برای ذکر این هستند که رسیدن به یک دنیای کم کربن، و در نهایت بی کربن همین حال هم ممکن و مطلوب است.

حمل و نقل
 باید به چالش کشیده شود. داشتن خودرو شخصی در کشورهای شمالی بدیهی انگاشته می شود اما در واقع زیههاده رویفرهنگ اتومبیل محور

عجیبی است (و همچنین گران و استرس زا). بیشتر سفرهایی که با خودرو شخصی انجام می شوند، سفرهای تکراری کوتاه هستند کههه می تههوان
آن را با دوچرخه، پیاده روی و یا حمل و نقل عمومی انجام داد. دوچرخه ها وسایل فوق العاده ای هستند و خیابان های مهها جههدا نیازمنههد طراحههی
مجدد هستند تا فضای بیشتری برای دوچرخه ها ایجاد کنند. اگر ما این قدر دلبسته داشههتن خههودروی شخصههی نباشههیم، آنگههاه یههک سیسههتم

 در این حالت وقتی که برای سفرهای روزانه، تعطیلت و جابه جههایی کالههها–اشتراک گذاری خودرو می تواند نیازهای بیشتر مردم را تامین کند 
به خودرو نیاز داشته باشیم می توانیم از یک خودرو کرایه ای استفاده کنیم و در سایر زمان ها با روش هههای معقههو ل تری حمههل و نقههل را انجههام

دهیم.

 نیاز به سرمایه گذاری عمومی دارد تا راحت، مطمئن، با برنامه و ارزان باشد. ما باید اتوبوس ها و قطارهای برقی راسیستم حمل و نقل عمومی
وارد سیستم کنیم وهمزمان تولید برق را نیز به سمت انرژی های تجدیدپذیر هدایت کنیم.  یک سیستم حمل ونقههل عمههومی مناسههب، مزایههای

 میلیون1.2 ، 2۰۰2 درصد جمعیت جهان خودرو شخصی دارند . در سا ل 1۰اجتماعی فراوانی دارد که فراتر از مشکلت اقلیمی است. کمتر از 
 میلیون نفههر نیههز زخمهی شههده اند. بها وضههع کنههونی، سهازمان بهداشههت جههانی5۰نفر در جهان در تصادفات ترافیکی کشته شده اند و بیش از 

  تصادفات جاده ای بیش از بیماری ایدز قربانی بگیرند.2۰2۰پیش بینی می کند که تا سا ل 
 را می توان با کاهش مصرف و حمل کالهای غیرضروری  پایین آورد (پایین را ببینید). همچنین ما می توانیم این کههار را بهها راهحمل و نقل بار

آهن های برقی و آبراه ها انجام دهیم.
 نیازمند انرژی زیادی هستند. این  ما را مجبور می کند تا در آینده بدون کربن خود، کمتر پههرواز کنیههم. خههبر خههوب ایههنپروازهای پرسرعت

است که ممکن است این کاهش پروازها آسان تر آن باشد که فکر می کنیم. حتا در میان ملت های شما ل بیشتر پروازها توسههط اقلیههتی از مههردم
 دلر در سهها ل دارد. در۷5۰۰۰انجام می شود. یک فرد که از طریق هوا از فرودگاهی در بریتانیا به سفر می رود به طور میانگین درآمدی بیش از 

هر سا ل نیمی از جمعیت انگلستان از حمل و نقل هوایی استفاده نمی کنند. اگر زمانی که صرف رفتن به فرودگاه و تشریفات پرواز مههی شههود را
در نظر بگیریم، برای بسیاری از سفرهای روی خشکی، قطارهای سریع السیر هم اکنون سریع تر از هواپیمهها هسههتند. بههرای سههفرهای طههولنی تر

چه از طریق خشکی یا دریا- اما این موضههوع می توانههد منجههر بههه تعطیلت بهها– جمعیت های شمالی باید به آهسته تر سفر کردن عادت کنند  
کیفیت تر شود و به ما کمک کند تا دنیای پیرامون خود را بهتر بشناسیم.  چه بسا  انجام این کار در یک  اقتصاد آرام تر با مصرف مههادی کمههتر،

کار کمتر و اوقات فراغت طولنی تر، آسان تر باشد.
 می توانند هم به ما کمک کنند و هم ما را عقب نگه دارند. پر کهردن دنیها از خودروههای برقهی کهه بهرق آن هها از سهوزاندنخودروهای برقی

زغا ل سنگ تامین می شود  انتشار گازهای گلخانه ای را افزایش می دهد. اما اگر کههاهش اسههتفاده از خههودرو در جوامههع شههمالی توفیههق یههابیم و
سیستم های حمل و نقل پایداری در جنوب ایجاد کنیم می توانیم الکتریسیته کافی برای خودروهای مورد نیاز خود تامین کنیم.

 سوخت نیست، زیرا تولید این ماده نیازمند الکتریسته است. این ماده یک راه حل جایگزین برای شارژ کردن باتری است که هرچنههدهیدروژن



کارآیی کمتری از باتری ها دارد  اما می تواند در حمل و نقل های بین المللی طولنی در شرایطی که باطری ههها توانههایی مانههدگاری ندارنههد مفیههد
باشد. متاسفانه این ماده نمی تواند در هواپیماهای سریع به عنوان سوخت مصرف شود؛ زیرا سوزاندن هیدروژن منجر به تولید بخهار آب می شهود

که در ارتفاع های بال نقش گاز گلخانه ای را ایفا می کند.
 هم اکنون در دست تحقیق است که نتایج امیدوارکننده ای نیههز در زمینههه قایق هههای بادبههانی بههزرگ و کایت هههاحمل کال بدون انتشار کربن

داشته است. 

بیوسوخت ها: خودروها در برابر مردم
این ایده در نگاه او ل کامل زیبا به نظر می رسد:  به جای استفاده از نفت خام آلوده کننده و کثیف چرا نباید از روغن های گیاهی و شکر بههرای تههأمین انههرژی
خودروهای خود استفاده کنیم؟ غلت با رشد خود دی اکسیدکربن را جذب می کنند و در هنگام سوزانده شدن نیز آن را آزاد می کنند در نتیجه هیههچ کربههن
اضافه ای را وارد جو نمی کنند و می توانیم تا بی نهایت به رشد غلت ادامه دهیم پس هیچ گاه این سوخت تمام نخواهد شد. اما اگر کمی بیشتر در مههورد آن
فکر کنید خواهید دید که مشکلت زیادی سر بر خواهند آورد. سوخت های کشاورزی (که اسم دقیق تری برای بیوسوخت هاست) نیازمند زمین بههرای کشههت
هستند و مشکل زمین همان گونه که مارک تواین گفته است این است که دیگر تولید نمی شود. به ویژه زمین های بهها کیفیههت کشههاورزی بههرای تولیههد غلت
محدود هستند و استفاده از آنها برای تولید سوخت سه اثر فاجعه بار دارد: نخست اینکه قیمت غلت اساسی بال خواهد رفت که این آثار شدیدی در سراسر

 بههه2۰۰۸ و 2۰۰۷جهان خواهد داشت. کمبود غذا و تظاهرات ناشی از آن در بنگلدش، برزیل، مصر، فیلیپین، هایتی و کشورهای دیگههر کههه در سهها ل های 
وقوع پیوست، به علت قیمت بالی غذا بود. این اعتراضات حداقل تا حدی بههه  اسههتفاده از زمین ههها بهرای تولیههد سههوخت های کشههاورزی مربههوط بههود. دوم،
شرکت های تولیدکننده سوخت های کشاورزی اغلب کشاورزی تک محصولی در مقیاس وسیع  را جایگزین مزارع کوچک و پایدار کشاورزان محلی می کننههد
که این منجر به از بین بردن امنیت غذایی و معیشت مردم محلی می شود و همچنین در بلندمدت به خاک و آبراهه ها آسههیب می رسههاند. نهایتهها (و بههدترین
نتیجه مرتبط با تغییرات اقلیمی) تقاضا برای زمین کشاورزی به شدت بال می رود و همین مسأله بر شرکت های تولید سههوخت کشههاورزی و هههم کشههاورزان

فقیر بیشتر فشار می آورد تا  باقیمانده جنگل های جهان را هم به زمین کشاورزی بد ل کنند.
این آثار نامطلوب، دولت ها و شرکت ها را از هجوم به سمت سوخت های کشاورزی منصرف نکرده است، آنها خرسند هستند که به جای اینکه به کار سخت و
گران توسعه حمل و نقل  عمومی یا توسعه خودروهای برقی بپردازند، به  آسانی سوخت مایع دیگری را جایگزین سوخت فسیلی فعلی کرده انههد. انگلسههتان،
اروپا، برزیل، قسمتی از چین و ایالت متحده همگی قوانینی دارند که استفاده از مقداری بیوسوخت را در هر سا ل لزم می دارند. نتیجه این امههر هههم بههرای
مردم و هم برای آب و هوا فاجعه ای جبران ناپذیر بوده است. خصوصا جنگل های بارانی اندونزی هم اکنون با نرخ وحشتناکی در حا ل قطههع شههدن و سههوزانده
شدن هستند. کشت صنعتی سوخت، زمین های مردم بومی را نابود می کند و گونه های خاصی مانند اورانگوتان ها را تهدیههد می کنههد، چههرا کههه در  زمینهههای

محل سکونت آن ها نخل های روغنی کشت می شود.
امید بستن به بیوسوخت ها کمی  مثل این است که ... بفهمید دود شومینه ذغا ل سوز شما باعث آلودگی زمین کشاورزی همسایه می شود و تصمیم بگیریههد
که برای حل این مشکل همه غلت مزرعه همسایه را درو کنید و آنها را در شههومینه خههود بسههوزانید. سههپس بههرای اطمینههان، غههذاهای خههانه او و کمههی از

جنگل های کهن و تعدادی از گونه های در خطر انقراض را نیز بسوزانید.

هیدروژن حاصل از برق منابع تجدیدپذیر نیز می تواند یک گزینه باشد. همچنین وقتی نظام اقتصادی جدیدی را نظام فعلی کنیم دیگر نیازی به
جا به جایی حجم انبوهی از آشغا ل های مصرفی در سراسر جهان نخواهد بود، و در نتیجه انتشارهای ناشی از حمل و نقل نیز کاهش پیههدا مههی

کنند.
 هم ممکن است دوباره رایج شوند. آنها سوخت بسههیار کمههتری از هواپیماههها اسههتفاده می کننههد و در ارتفههاع پههایینی پههروازکشتی های هوایی

می کنند و می توانند از هیدروژن تولید شده از منابع تجدیدپذیر استفاده کنند و در نتیجه تأثیر کمتری بهر آب و ههوا داشهته باشهند. ههر چنهد
کشتی های هوایی آهسته تر از هواپیماها حرکت می کنند اما می توانند روش دلپذیری برای عبور از اقیانوس ها باشند. هم اکنون عبور از اقیههانوس
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زندگی هوشمندانه تر
 می تواند صرفه جویی بزرگی در میزان انرژی لزم برای گرمایش و سرمایش ایجاد کند. امروزه خانه هههایی در آلمههانطراحی بهتر ساختمان ها

ساخته شده اند که می توانند بدون دریافت هر گونه انرژی دمای مناسبی را حفظ کنند. ساختمان های کنونی هههم می تواننههد بهها عههایق کههاری و
تهویه بهتر تا حد زیادی بهبود پیدا کنند.

، نورپردازی بهتر و کامپیوترهای کم مصرف تر نیز باید متداو ل شوند.وسایل کارامدتر
 تنها برای افرادی که در کنار آتشفشان ها زندگی می کنند نیست. با پمپ های گرمایی می توان از کوچک ترین اختلف دمهها بیههنزمین گرمایی

زمین و هوا برای تولید انرژی استفاده کرد. این پمپ ها برعکس یخچا ل عمل می کنند و گرمای زیر یک ساختمان را برای گرم کههردن بههه درون
ساختمان پمپ می کنند. این سیستم برق کمی مصرف می کند که باید از منابع تجدیدپذیر تامین شود.

 تا وقتی که تابش خورشید وجود داشته باشد حتا در آب و هوای سرد نیز کار می کند. اشعه های خورشید به وسیله یههکآبگرمکن خورشیدی
سطح  رسانای سیاه جذب می شوند و آب را گرم می کنند.

یا سوزاندن چوب برای گرما- در صورت وجود منبع چوبی محلی و پایدار، در مقیاس کههم کههاربردی اسههت. ایههن کههار تنههها در– ۷2زیست توده
شرایط خاص و محدود مناسب است. یک بازار بزرگ سوخت چوبی بی ضابطه مطمئنا منجر به افزایش جنگل زدایی خواهد شد. به همین دلیههل
است که سوزاندن چوب در نیروگاه ها خبر بدی است. همچنین ممکن است بیوسوخت های نسل جدید (تولید شده از علف و سایر گیاهههانی کههه
در زمین های نامناسب برای کشت غلت می رویند) در صورت کنتر ل دقیق، می توانند در مقیاس کوچک برای مصارف محلی مناسب باشند اما
استفاده از این مواد در مقیاس جهانی نهایتا منجر به کشت تک محصولی در کشورهای جنوب می شود و مردم را از زمین های خود بیههرون مههی

راند.
، متان ناشی از فاضلب و محل دپوی زباله هاست و یا از ضایعات غذاها در مخزن گوارنده گردآوری می شود.بیوگاز

 مها–این یک راه برای گرداوری و استفاده از متانی  است که به عنوان گاز گلخانه ای منتشر می شود. ایههن گهاز در دسهترس امها محهدود اسهت 
می توانیم مقدار بیشتری از انتشارها را با تولید کمتر فاضلب در وهله نخست کاهش دهیم. چون ساختن یک مخزن گوارنده ساده در یههک بههاغ،

حیاط و یا فضای عمومی ممکن است، این روش مناسبی است تا برای آشپزی و گرمایش خارج از شبکه انرژی تولید کنیم.

حبس کربن
اگر همه این انتشارهای دردسرساز ناشی از سوخت های فسیلی را به طریقی محو کنیههم عههالی نخواهههد بههود؟ اگههر بتههوانیم دی اکسههیدکربن را از نیروگاه ههها،
کارخانه های فولدسازی و پالیشگاه های شن های قیری جذب کنیم و آن را جایی در زمین دفن کنیم و همین طور به سوزاندن ذغا ل و نفت ادامه دهیم. آیا
این کار راه حل هوشمندانه ای برای مشکلت ما نخواهد بود؟ خوب، اگر شما اتفاقا در نزدیکی یک معدن رو باز ذغا ل، یک پههروژه اسههتخراج شههن های قیههری،
خطوط لوله گاز و نفت زندگی کنید، احتمال خیر. اما اگر افرادی را که از استخراج سوخت های فسیلی لطمه می بینند را فرامههوش کنیههم و تنههها بههر توقههف

تغییرات اقلیمی تمرکز کنیم، آیا حبس کربن راه حلی عالی نیست؟
  هزینههه کرده انههد و در هههر۷3دولت ها و شرکت های حوزه انرژی مطمئنا این طور فکر می کنند. آنها پو ل و زمان زیادی برای تحقیقات جذب و حبههس کربههن

فرصتی آن را تبلیغ کرده اند. اگر شما با گوش دادن به اطلعیه های وزرای محیط زیست و انرژی کشورهای انگلستان، ایالت متحده، کانادا، اسههترلیا و چیههن
به چنین باوری رسیده باشید که این تکنولوژی در راه است و به زودی تمام مشکلت اقلیمی ما را برطرف می کند، بر شما حرجی نیست. متاسههفانه واقعیههت
به این اندازه امیدبخش نیست. ما هنوز برای رسیدن به روش های امتحان شده و قابل اطمینان جذب کربن که بتواند به صورت ایمن در نیروگاه هههای بههزرگ

 بههه2۰3۰نصب شوند، راه درازی در پیش داریم (اگر کل امکان داشته باشند). خوشبین ترین متخصصان این صنعت بر این باورند که این تکنولوژی در سا ل 
 سا ل دیرتر پیش بینی می کنند. به بیان دیگر بکارگیری  این تکنولوژی برای جلوگیری از تغییرات شدید2۰ تا 1۰دست خواهد آمد؛ برخی دیگر وقوع آن را 

اقلیمی بسیار دیرهنگام خواهد بود. به نظر می رسد ما باید به اهداف اصلی خود پایبند باشیم و سوخت های فسیلی را در زمین باقی بگذاریم.
با این وجود، دولت ها و شرکت ها هنوز هم از جذب کربن طوری یاد می کنند که انگار این کار راهکار قریب الوقوعی برای همه چیز است. افراد شکاکی مثههل
من این موضوع را یک تاکتیک هوشمندانه برای گمراه کردن افکار عمومی می دانند  چرا که به دولت ها و شرکت ها  اجازه می دهد تا دغدغه های جامعه را

از سر باز کنند و به سوزاندن ذغا ل و استخراج شن های قیری کما فی السابق ادامه دهند.
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کمی به این شیبه است که ... با سرعت هر چه بیشتر به سمت یک دره در حا ل رانندگی هستید. افراد صندلی عقب فریاد می زنند که خههودرو را بههه سههمت
دیگری هدایت کنید. و شما جواب می دهید: «الن به لحاظ سیاسی تغییر مسیر ممکن نیست! اما نگران نباشید، من مطمئنم کههه ایههن با ل هههای دست سههاز

آزمایش نشده به موقع آماده می شوند!».

 که از منابع تجدیدپذیر تولید شده باشد هر گاه روش های کارامدتر دیگر گرمایش و سرمایش در دسترس نباشند، گرمایش و سرمایش برقی
می تواند جای خالی آن ها را پر کند.

 برای ساخت و ساز می تواند با محصولت طبیعی مانند چوب جایگزین و یا تکمیل شوند (اگر از منابع پایدار تهیه شده باشند).مواد ساختمانی
برای تولید این محصولت به انرژی کمتری نیاز است و چون ساختمان ها برای ده ها و یا صدها سا ل پا بر جا هستند کربههن چوب ههها بهه صههورت
ایمن تا مدت مدیدی دور از جو باقی خواهند ماند. سیمان های کم کربن نیز توسعه یافته اند که باعث خرسههندی اسههت زیههرا سههیمان اسههتاندارد

مقدار زیادی کربن انتشار می دهند.

در چرخه تولید
تولید می تواند و باید انرژی بسیار کمتری مصرف کند. راهکار اصلی این است که کمتر وسایل غیرضروری و بیهوده تولیههد کنیههم. آیهها مهها واقعهها

 برند مختلف آب معدنی، هر هفته یک شلوار جین، پنگوئن های بههادکنکی در انههدازه5۰نیازمند پوشش پلستیکی روی موز، موچین برقی بینی، 
واقعی و یک اسباب بازی پلستیکی رایگاه به همراه خرید ساندویچ هستیم؟ شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهند جمههع کههردن خههرت و
پرت بیشتر، ما را خوشحا ل تر نمی کند. وقتی که ابتدائیات زندگی را تامین کنیم، زمان برایمان از هر دارایی دیگری با ارزش تر می شود. این یک
کلیشه بد است اما صحت دارد. در حقیقت، مردم وقت گذراندن با خانواده و دوستان، انجام کارها و تجربه کردن زندگی را بر جمع آوری وسههایل
ترجیح می دهند. در جوامع صنعتی، ما در چرخه باطلی گیر افتاده ایم که مجبوریم ساعات طولنی کار کنیم تا درآمد بیشتری داشته باشههیم تهها
چیزهایی را بخریم که نیاز نداریم. در این چرخه آنچه را که واقعا ما را خوشحا ل می کنند از دست می دهیم. بنابراین نخستین صرفه جویی ما در
بخش تولید، ناشی از تولید و عرضه خرت و پرت کمتر خواهد بود . ما همچنین می توانیم با خریههد و فههروش وسههایل دسههت دوم، دادن وسههایل

بلاستفاده مان به دیگران و بازیافت بیشتر، صرفه جویی های بزرگی انجام دهیم.

همچنین بیشتر کارخانه ها می توانند تا حد زیادی کارامدتر شوند. مثا ل های زیادی  وجود دارد از تولیدکنندگانی که با ارتقای ابزارآلت و بهبههود
پروسه های خود هزینه انرژی و مواد اولیه خود را کاهش داده اند. خود محصولت نیز می تواند بسیار کم وزن تر، ماندگارتر و قابل تعمیرتر باشند و
از مواد بازیافتی استفاده کنند. تولید بیشتر محصولت به صورت محلی، مصرف انرژی برای حمل و نقل آنها را کاهش می دهد و انتشار ناشههی از

صادرات کشورهای پرتولید مانند چین را نیز می کاهد.

تولید انرژی
 بیشههتر از هههر زمههان دیگههر شههاهد سههرمایه گذاری در انرژی هههای2۰1۰تولید برق تجدیدپذیر در حا ل افزایش است . شش ماهه نخسههت سهها ل 

تجدیدپذیر بود. این میزان اصل کافی نیست اما بدان معناست که از این تکنولوژی به قدر استفاده شده که ثابت کند کاربردی است. طراحی ههها
در حا ل پیشرفت هستند و قیمت ها نیز شروع به پایین آمدن کرده اند.

 می تواند مشکل ساز شود. برخلف نیروگاه سوخت های فسیلی، شما نمی توانید هههر زمههان و۷4با این همه در انرژی های تجدیدپذیر، تغییرپذیری
هرکجا بخواهی از منابع تجدیدپذیر  انرژی تولید کنید. باد همیشه در محل مناسب در حا ل وزیدن نیست، پنل های خورشههیدی در شههب فعهها ل
نیستند، ممکن است یک دوره کم آبی، تولید برقآبی شما را کاهش دهد. برای حل این محدودیت ها دو راه حههل تکنیکههی وجههود دارد: سیسههتم
ذخیره سازی و مدیریت تقاضا. دومی کاراتر است و شامل راه هایی است مانند شارژ باطری های خودروها و مخازن نگهداری گرمهها در شههب ها کههه
تقاضا برای الکتریسیته کم است. تکنولوژی های ذخیره سازی هنوز نیاز به پیشرفت دارند اما همواره در حا ل بهبود هستند. اشههتراک الکتریسههیته
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 باد همیشه جایی در حا ل وزیدن است. با وجود این، تمرکز حجم انبوهی–بین کشورها نیز می تواند برای حل مشکل تغییرپذیری کارساز باشد 
از ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در یک کشور و صادرات  آن به کشور همسایه مشکل ساز است و می تواند همان معضلت سیاسی  را ایجاد کند کههه

هم اکنون در مورد کشورهای نفت خیز وجود دارد.
 (سلو ل های بر پایه سیلیکون که انرژی خورشید را به الکتریسیته تبدیل می کننههد)  در کشههورهای دارای آب و هههوایفتوولتائیک خورشیدی

آفتابی بهترین عملکرد را دارند و همچنین برای تأمین الکتریسیته محلی در مناطق دور افتاده مناسب هستند.
 آن توربین های بزرگ باشکوه که کمپین گران روستایی عاشق تنفر از آن ها هستند. یک منبع بسیار نویدبخش انرژی تجدیدپههذیر– نیروی باد

هستند که باید به دقت در نقاط بادخیز نصب شوند، در صورتی که در مقیاس بزرگ و در مزارع وسیع ایجاد شوند بهههترین عملکههرد را خواهنههد
داشت. برپاسازی توربین ها روی خشکی آسانتر و ارزان تر است و فضای مورد استفاده برای نصب آنها را می تواند با چراگاه گوسههفندان یهها گاوههها
مشترک باشد اما لزم است که به دقت جانشانی شوند تا به حیات وحش کمترین آسیب را وارد کنند. توربین هههای دریههایی می تواننههد بزرگ تههر
باشند و بنابراین کاراتر هستند، آنها می توانند از منابع پایدارتر بادی استفاده کنند و به احتما ل زیاد کمتر با مخالفت مردم محلی رو به خواهنههد

شد اما هزینه نصب و نگه داری آنها بیشتر است.
 جرز و مدها بر اثر نیروی جاذبه ماه ایجاد می شوند بنابراین انرژی آنها در واقع از ماه تأمین می شود. غالبا ایههن نیروگههاه ههها– نیروی جزر و مد

شامل سدها یا محفظه هایی می شود که نیروی امواج  را به توربین های زیر آبی منتقل می کنند. درصورتی که این کار با ملحظات کافی انجههام
 در بریتانیا همین مسئله اسههت). مزیههت۷5نشود می تواند به  حیات وحش صدمه بزند (یکی از دغدغه های عمده درباره محفظه پیشنهادی سورن
این انرژی این است که منبعی کامل قابل پیش بینی و قابل اطمینان از الکتریسیته تجدیدپذیر است.

 موج ها بر اثر باد ایجاد می شوند بنابراین این انرژی اساسا انرژی بادی است که آب آورده است. ایههن انههرژی توسههط شههناورهایی–نیروی امواج 
مهار می شود به این صورت که وقتی شناورها توسط موج ها جا به جا می شوند برق تولید می کنند. این تکنولوژی کامل جدید است و هم اکنههون

 متری در نزدیکی ساحل اسکاتلند) امهها ایههن حههوزه پتانسههیل1۸۰تنها چند نوع دستگاه از این نوع عملیاتی هستند (شامل دستگاه مار دریایی 
زیادی برای رشد سریع دارد.

 توربین های برقابی در مقیاس کوچک که در رودخانه های خروشان نصب شده باشند پتانسیل بالیی در مناطق تپه  ماهوری دارند.– نیروی آب
این کار خصوصا برای برق رسانی به مناطق کوهستانی و دورافتاده جهان مناسب است. این توربین ها باید به دقت مکان یابی شوند تا برای حیههات
وحش مزاحمت ایجاد نکنند. نیروی برقابی در مقیاس وسیع،- مثل سدهای بزرگ- موضوع کامل متفاوتی هستند. این سدها باعث جا به جههایی
مردم می شوند، و زمین ها و مزارع مردم را از بین می برند، و می توانند بیشتر از آنچه گاز گلخانه ای ذخیره می کنند آن را  از طریق تجزیههه مههواد

گیاهی آزاد کنند. تا حد ممکن  باید از ایجاد این سدها اجتناب کرد.

انرژی هسته ای چطور؟
اگر ما مصرف انرژی الکتریکی خود را تا سطح معقولی کاهش دهیم نیازی به انرژی هسته ای نخواهیم داشت. این موضوع مسلما خههبر خههوبی اسههت. انههرژی

ه روش امنهی بهرای خلصهی از۷6هسته ای آلوده کننده است (نشت می کند و هنوز هم این حوادث در سراسر جهان رخ می دهند )؛ ضایعاتی تولید می کنههد ک
آنها وجود ندارد؛ نیازمند استخراج اورانیوم هستند که فعالیتی مخرب است؛، و کار دولت ها را در ساخت سلح اتمی آسان می کند. هیچ کدام از اینها به بدی
اا باید سعی کنیم از این آسههیب ههها اجتنههاب کنیههم. همچنیههن احههداث نیروگاه هههای تغییرات اقلیمی نیستند (مگر اینکه واقعا جنگ اتمی رخ دهد) اما مسلم
هسته ای بسیار هزینه بر و وقت گیر است، معمول احداث آنها گران تر از بودجه پیش بینی شده تمام می شود و چندین سا ل برای ساخت آنها زمان نیههاز اسههت.
ساخت و راه اندازی دستگاه های تبدیل انرژی های باد، خورشید، مد، موج و نیروی برق آبی در مقیاس کوچک بسیار سریع تر اسهت. مها زمهان کمهی داریهم و
احتمال صرف این زمان محدود و پو ل برای کاهش مصرف انرژی و توسعه منابع تجدیدپذیر ما را زودتر به کنارگذاشههتن سههوخت های فسههیلی می رسههاند تهها
انرژی هسته ای که گران و زمان بر است. احتمال ما به نیروگاه های هسته ای کنونی تا آخر عمر آنها نیاز داریم تا بتهوانیم انرژی هههای تجدیدپههذیر را جههایگزین
وند. در رف ش ت جهای دیگهر ص آن ها کنیم اما ساخت انبوهی از نیروگاه های جدید نیازمند زمان، منابع مالی و تلش های سیاسی زیادی است که بههتر اس

همین حا ل، اورانیوم یک منبع محدود است و با گسترش سریع صنعت هسته ای، قیمت آن گران تر و یافتن آن دشوارتر می شود.
ه سیاسهت مداران انرژی هسته ای نزد بسیاری از دولت ها محبوب است زیرا یک لبی قدرتمند صنعت هسته ای وجود دارد و وعده مشکوک انرژی هسهته ای ب
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 را ببینید). حامیان انرژی هسته ای با هیجان در مورد۸اجازه می دهد که وانمود کنند که ما می توانیم زندگی فعلی مان را کما فی السابق ادامه دهیم (فصل 
ظهور قریب الوقوع نیروگاه های نسل چهارم صحبت می کنند که انرژی بسیار بیشتری تولید می کنند، سههوخت های بی کیفیههت را نیههز مصههرف می کننههد؛ بههه
اورانیوم کمتری نیاز دارند و ضایعات سمی کمتری نیز تولید می کنند. مشکل این موضوع مانند جذب کربن این است که ما نمی توانیم منتظههر ظههور  نسههل

 به استفاده اقتصادی برسند-به طههور آزمایشههی- و تهها2۰21 حتا خود صنعت هسته ای نیز انتظار ندارد که این تکنولوژی ها تا سا ل –جدید تکنولوژی بمانیم 
 در مقیاس صنعتی- و این در حالتی است که همه چیز مطابق برنامه پیش برود که در مورد انههرژی هسهته ای معمهول چنیههن نیسههت. اگهر ایهن2۰3۰سا ل 

تکنولوژی های حیرت انگیز ایجاد شوند، ما می توانیم آنها را وارد برنامه های خود کنیم و تصمیم بگیریم که آیا آنها را می خواهیم یا خیر- اما ما فعلن در یههک
وضعیت اضطراری اقلیمی هستیم و باید راه حل هایی که هم اکنون در اختیار داریم را به کار بگیریم.

www.corporatewatch.org.uk در ۷۷برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به  وعده های پوچ: چرا صنعت هسته ای به وعده های خود عمل نخواهد کرد

 همه جا نیروی گرمایی زمین برای تولید برق کههافی نیسههت امهها در برخههی منههاطق– انرژی سنگ های داغ زیرزمین – الکتریسیته ژئوترمال

 درصههد بههرق خههود را بهها اسههتفاده از گرمههای24 درصد ساختمان های خود و همچنیههن ۸۷ ایسلند گرمای –می تواند گزینه بسیار موثری باشد 
آتشفشان های خود تامین می کند.
 -  این تکنولوژی برای مناطق وسیع آفتابگیر (مانند بیابان ها) مناسب اسهت. ایهن تکنولهوژی از آیینه هها بهرایمتمرکز کردن انرژی خورشید

متمرکز کردن نور در یک نقطه استفاده می کند و در آن نقطه کانونی یک توربین بخار کوچک و یا یک سههلو ل فتوولتائیههک قههرار دارد کههه بههرق
تولید می کند.در مقایسه با پنل های معمولی خورشیدی، گرفتن انرژی از پرتوهای متمرکز شده به فضای بیشتری برای تولید هر واحد برق نیههاز
نیاز دارد اما هر واحد آن بسیار ارزان تر تمام می شود خصوصا در نوع توربین بخاری. این روش در بین منابع تجدیدپذیر مهها یههک گزینههه خههوب

دیگر است اما نیاز به فضای زیاد و همچنین آب برای خنک کردن دارد که معمول در بیابان ها فراوان نیست.

مهندسی زمین و راه حل های تکنولوژیکی
چرا وقتی می توانید چند طرح عظیم تکنولوژی به کار گیرید  و تمام مشکلت را برطرف کنید این همه به دنبهها ل تغییههرات اجتمههاعی دشههوار و ور رفتههن بهها
تکنولوژی های مختلف هستید؟ چیز های مختلفی در حا ل تحقیق هستند: سوخت جلبک اصلح نژاد شده، فرستادن آینه در فضا برای منحرف کردن بخشی
از نور خورشید، کشف همجوشی هسته ای پایدار، ریختن آهن و سایر مواد در دریا (برای افزایههش جههذب کربههن توسههط اقیانوس ههها) و پاشههیدن سههولفات در

آسمان (برای تقلید از اثر سرد کننده آلینده های سولفاتی در هوا).
معمول این دسته از راه حل های تکنیکی (تکنوفیکس ها) وسیع هزینه های گزافی دارند و هیچ موفقیتی را نیز تضمین نمی کنند. حتا در صورتی که مطههابق
پیش بینی عمل کنند، بیشتر این برنامه ها بخش بزرگی از کنتر ل اقلیم جهانی را در اختیار چند شرکت و یا دولت قههرار می دهنههد. تصههور کنیههد کههه دولههت
ایالت متحده یا چین اختیار آینه های بزرگ فضایی که تنها راه جلوگیری از سوختن دنیا باشند را در اختیار بگیرند و یا اگههر شههرکت مونسههانتو کههپی رایههت

سوخت جلبکی که تمام دنیا برای سوخت به آن وابسته بود را در اختیار داشته باشد. چه آینده زیبایی می شود!
خصوصهها–برخی از تکنولوژی ها مانند سوخت های جلبکی و گداخت هسته ای احتمال در زمان مناسب آماده نخواهند شد تا به ما کمک کنند. برخههی دیگههر 

 مشهور هستند)- در بردارنده انواع خطرات ناشناخته هسههتند.۷۸آنهایی که شامل دستکاری در سیستم های طبیعی زمین می شوند (که به نام مهندسی زمین
ما هنوز رابطه پیچیده بین شبکه های غذایی اقیانوسی، جریان ها، دماها و اقلیم را درک نکرده ایم. دستکاری در ترکیب شیمیایی دریاها می تواند انواع آثار دور
از انتظار و مخرب مانند رشد انفجاری جلبک های سمی، مرگ گسترده گونه ها و یا حتا آزاد سازی سریع تر دی اکسههیدکربن دریههایی در هههوا را مههوجب شههود.
پخش کردن سولفات در هوا می تواند آثار غیر قابل پیش بینی ای بر شکل گیری ابرها و شیوع باران های اسیدی داشته باشد. اینکه آیهها آنههها اثهر سهردکنندگی

قابل توجهی داشته باشند نیز نامعلوم است.
خطرناک ترین جنبه این برنامه ها این است که به دولت ها و شرکت ها بهانه ای برای بی عملی و عدم اقدام موثر می دهند. مخالفههان تغییههر (فصههل هشههتم را

ببینید) می توانند با طرح وعده های دروغین راه حل های سریع تکنیکی،  سوداندوزی خود از سوخت های فسیلی را برای مدت بیشتری ادامه دهند.
تنها استدل ل جدی در طرفداری از راه حل های تکنیکی، استدل ل جالبی است: چه می شود اگر نتوانیم در کاهش گازهای گلخههانه ای موفههق شههویم؟ اگههر بههه
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نقطه ای برسیم که بازخوردهای دی اکسیدکربن به شدت فعا ل شوند و آنگاه ببینیم که داریم به سمت تغییرات اقلیمههی افسارگسههیخته می رویههم، آیهها در آن
موقع نباید برخی از راه حل های اضطراری دقیقه نودی مانند پخش کردن سولفور و یا تغییر در ترکیب شیمیایی دریاها را امتحان کنیم؟ در ایههن حههالت، آیهها
نباید همین الن درباره این راه حل ها تحقیق کنیم تا در صورت نیاز بتوانیم با ایمنی کامل آنها را اجرا کنیم؟ خوب، ممکن است. اما نخسهت بایههد مطمئهن
شویم که هر چه در توان داریم را برای نرسیدن به آن نقطه بی بازگشت فرضی در آینده انجام داده ایم. این خطر وجود دارد که تحقیقی که بههه عنههوان «در
ود و یها افهراد و اعتبهارات را از تمرکهز روی مشهکل واقعههی یعنهی حفهظ صورت نیاز» انجام می شود تبدیل به بهانه ای برای عدم کاهش دی اکسهیدکربن ش
سوخت های فسیلی در زمین،  باز دارد. جهان ما  نیازمند این است که ما راه حل هایی  برای کنتر ل دقیق تکنولوژی بیابیم  تا یک دولت ناامید و یا شرکتی

 ما هرگز نمی توانیم مطمئن شویم که یک–پروا آن را پیش از موعد به اجرا نگذارد. همچنین هیچ زمین یدکی نیز وجود ندارد که روی آن تمرین کنیم بی 
پروژه اقیانوسی یا جوی در مقیاس بزرگ چه آثاری دارد مگر اینکه آن را امتحان کنیم و در آن  لحظه برای آزمایش  بسیار دیر خواهد بود.

 در استرلیا راهپیمایی هایی از طرف موافقان اسپری سولفات در آسمان انجههام شههده–ایده های مهندسی زمین در برخی مکان ها در حا ل محبوب شدن است 
است و بازار در حا ل رشد انتشارهای کربنی می تواند برخی از این برنامه ها را تشدید کند (فصل نهم را ببینید).

این پیشنهاد تا حدی مثل این است که ... خانه شما آتش گرفته است. شما در اتاق نشیمن خود نشسته اید و شروع بههه کشههیدن طرح هههایی از ربههات بههزرگ
دیوار خراب کن می کشید.

www.corporatewatch.org.uk در  ۷۹مطالعه بیشتر: دیده بان شرکت ها، نگاه کنید به گزارش «راه حل های تکنولوژیکی»

 تحقق ایده ها
 هههزار تههوربین13۰ پیشنهاد می کند که بیهش از ۸۰ایجاد تکنولوژی های پایدار نیاز به منابع و انرژی زیادی دارد. گزارش «انگلستان بدون کربن»

 متر ارتفاع داشته باشند و مجموعا منطقه ای دو برابههر مسههاحت ولههز را پوشههش دهههد تهها بههرق1۰۰بادی در دریا ساخته شود و هر کدام آنها تا 
2۷6۰ نیروگاه تمرکز انرژی خورشیدی با محدوده ای به مساحت 12انگلستان تامین شود. گزارش «استرلیای بدون کربن» پیشنهاد می دهد که 

 البتههه نههه بههه ایههن شههیوه–کیلومتر تقریبا به اندازه جزیره کانگرو، برای کشور مورد نیاز است. لزم است که این کار در تمام جهان انجام شههود 
متمرکز اما در کل به انرژی و مواد بسیار زیادی نیاز است. این امر آثار منفی محیط زیستی اجتناب ناپذیری نیز خواهد داشت که باید تا جههایی
ش از نیازمهان تولیهد که می توانیم آنها را کم کنیم. ما باید فرآیند جایگزینی منابع انرژی مان را به کارآمد ترین شکل ممکن انجهام دهیهم و بی
نکنیم، تا حد امکان از مواد بازیافتی استفاده کنیم و در سریع ترین زمان ممکن توربین های بادی و نیروگاه های خورشیدی خود را برپا کنیم تهها

انرژی تجدیدپذیر تولید کنند.

غذا
کرین کگ  که پژوهش های دانشمندان حوزه های مختلف را جمع بندی کرده است، صنایع غذایی عامل یک سوم تا۸1مطابق گزارش تاریخی موسسه 

نصف انتشار گازهای گلخانه ای جهان هستند. این انتشار شامل تولید مواد شیمیایی و کودها، کربن آزاد شده از زمیههن، مصهارف انههرژی مههزارع،
حمل و نقل، فرآوری، نگه داری در یخچا ل و پاک سازی جنگل ها برای ایجاد زمین کشاورزی می شود. این ها همه ملزومات کشاورزی صههنعتی در

مقیاس وسیع هستند در حالی که کشاورزی ارگانیک در مقیاس کوچک یا کشاورزی سنتی نیازی به این همه انتشار ندارد.

در واقع یک عقبگرد جهانی به سمت روش های کشاورزی سنتی می تواند روند آزاد سازی کربن از زمین بر اثر کودهای شیمیایی را معکوس کند
و دی اکسیدکربن هوا را وارد خاک نماید. مطابق ارزیابی  محافظه کارانه موسسه گرین، مدیریت سنتی زمین های کشههاورزی دنیهها می توانههد تهها ده

 درصد انتشارهای کنونی جهان اسههت. ایههن1۰ این مقدار برابر حدود – میلیون تن دی اکسیدکربن را در هر سا ل از جو بگیرد 3۷5۰سا ل آینده 
 واحد35۰موضوع به همراه کاهش مصارف سوخت های فسیلی لزم برای تولید کودهای شیمیایی  می تواند کمک بزرگی به ما باشد تا به هدف 

در میلیون دی اکسیدکربن در جو برسیم. میزان دقیق این کاهش هنوز توسط دانشمندان علوم خاک در حهها ل بررسههی اسههت (اعههداد بههال تنههها
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تخمینی هستند) بنابراین نباید آنها را در اهداف کربنی خود لحاظ کنیم: این یک کمک جانبی است اما می توانند در نهایت تفاوت بین موفقیت
و شکست باشد.

اما آیا ما برای تامین غذای دنیا، نیازی به کشاورزی صنعتی نداریم؟ خوشبختانه پاسخ منفی است. یک سیستم غذایی بهتر سههازماندهی شههده و
کارآمدتر در دنیا می تواند با روش های سنتی و ارگانیک همه ما را سیر کند. کشاورزی صنعتی به این دلیل گسترش نیههافته کههه ضههروری اسههت
بلکه به این دلیل گسترش یافته است که قیمت پایین نفت و یارانه های دولتی آن را در کوتاه مدت بسیار سودآور کرده اند. در واقههع کشههاورزی
صنعتی شدیدا ناکارامد است. طبق اعلم سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل، کشاورزان جوامع صنعتی برای تولید یک کیلوگرم غله پنج برابههر
کشاورزان آفریقایی  انرژی مصرف می کنند. تازه این نسبت کل انرژی اضافی لزم برای حمل و نقل، فرآوری و منجمدسازی را در بر نمی گیههرد.
کودهای شیمیایی مواد ارگانیک را از زمین جدا می کنند و حاصلخیزی خاک را در درازمدت کاهش می دهند و آن را در برابر فرسههایش و سههیل
ه آسیب پذیرتر می کنند. به علوه، سیستم غذایی صنعتی نیمی از آنچه را که تولید می کند به دور می ریزد . این مقدار شش برابر میزانی است ک

برای سیر کردن گرسنگان جهان در سا ل مورد نیاز است.
کشاورزی سنتی یا ارگانیک انرژی بسیار کمتری مصرف می کند. اما به کارگران خیلی بیشتری نیاز دارد. اگر قرار بر فروش محصولت مزرعه  در
بازارهای جهانی مواد غذایی باشد، نیاز به نیروی انسانی زیاد مشکل ساز می شود چههون هزینهه تولیهد را افزایهش می دهههد و سهودآوری فهروش

محصولت را دشوارتر می کند.
اما اگر کشاورزان برای خودشان و جوامع محلی خود غذا تولید کنند، این مشکل وجود نخواهد داشت. کشاورزی ارگانیک فرصت شههغلی ایجههاد
می کند؛ به افراد سهمی در تولید محصو ل می دهد و در برابر نوسان قیمت های جهانی مواد غذایی، استقل ل ایجاد می کند. بنههابراین بههه احتمهها ل
زیاد کشاورزی پایدار زمانی موفق خواهد بود که در مقیاس محلی انجام شود و هدف آن به جای سودآوری، سیر کردن انسان ها باشد. از مزایههای
دیگر این روش، دادن اختیار منابع غذایی افراد به خود کشاورزان است (بیشتر گرسنگی ها به دلیل نابرابری در دستیابی به غذاسههت نههه کمبههود

غذا). از مزایای دیگر این روش کاهش شدید نیاز به حمل و نقل، فرآوری و منجمدسازی غذا در سطح جهانی است.

هیچ راه حل یگانه ای برای تمام مشکلت غذایی وجود ندارد. در کشورها و مناطق مختلف راه حل های بهینه ممکن است متفاوت باشند. امهها در
اغلب موارد بهترین راه حل این است که به کشاورزان خرده پای محلی اجازه داده شود تا با استفاده از روش های سنتی/ارگانیک و غیرشیمیایی و
فناوری های تجدیدپذیر، غذا تولید کنند و در عین حا ل خاک را نیز ترمیم کنند. در چنین اقتصادی بیشتر غذاها بههرای مصههارف محلههی تولیههد
می شوند. البته ما هنوز هم برای تنوع، سلمت و جذابیت در رژیم غذایی خود نیاز به تجارت داریم اما این کههار در مقیاسههی بسههیار کههوچک تر از
وضع کنونی خواهد بود. جوامع جنوب به جای تولید غلت برای صادرات، ابتدا برای تغذیه جمعیت خههود  غههذا تولیههد مههی کننههد. گههاوداری در
مقیاس بزرگ  ناکارامد و انرژی بر است و مقدار زیادی متان تولید می کند و همچنین یکی از دلیل عمده جنگل زدایی اسههت- گذشههته از اینکههه
رفتار با این حیوانات نیز شدیدا بی رحمانه است. ما باید دامداری را از یک صنعت جهانی در مقیاس بزرگ و سیری ناپذیر بههه چیههزی در مقیههاس

.۸2کوچک تر، کم تراکم تر، و هماهنگ با سایر روش های کشاورزی تبدیل کنیم

میلیون ها کشاورز در سراسر جهان از تقویت کشاورزی ارگانیک محلی حمایت می کنند. بسیاری از آنان عضو شبکه قدرتمند کشاورزان روستایی
 هستند. کشاوزی ارگانیک محلی، گرسنگی را در جهان کاهش می دهد؛ انتشار گازهههای گلخههانه ای را بههه شههدت کههم می کنههد و۸3ویا کمپسینا

 پزشکان جوامع شمالی توصیه می کنند که  برای داشتن یک زندگی طههولنی و سههالم، یههک–همچنین مزایای زیادی نیز برای سلمت ما  دارد 
رژیم غذایی مبتنی بر میوه های تازه و سبزیجات و تنها مقدار کمی گوشت و لبنیات داشته باشیم. بیشتر کشاورزان دنیا زنان هستند و حمههایت

از تلش های آنها برای زمین و معیشت بخش مهمی از نبرد برای حقوق زنان در سطح بین المللی نیز خواهد بود.

 من به عنوان یک وگن، دغدغه های اخلقی دیگری هم  در مورد استفاده حیوانات برای غذا دارم(مانند بسیاری از افراد دیگر)، اما طرح این بحث اینجا ممکن نیست. اگر فقط از  از چشم انداز۸2
تغییرات اقلیمی به قضیه نگاه کنیم باید گفت که ما مجبور نیستیم که کل مصرف گوشت و لبنیات را کنار بگذاریم، بلکه تنها باید مصرف خود را کاهش دهیم و تولید آن را نیز به شیوه ای کامل
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آیا رسیدن به پیک نفتی ما را نجات نمی دهد؟
نفت یک سوخت فسیلی است که در مقایسه با سایر سوخت های فسیلی کمترین موجودی را دارد. اکتشافات جدید میدان های نفتی کمتر و
کمتر می شوند و وقتی هم که کشف می شوند حجم این منابع جدید از منابع پیشین کوچک تر است. تحلیل گران انرژی هر چه بیشتر در مورد

 نقطه ای که در آن تقاضای سالنه برای نفت از حداکثر ظرفیت تولید آن فراتر می رود و باعث افزایههش شههدید– صحبت می کنند ۸4پیک نفتی
 سا ل بعد است و برخی دیگر می گویند این نقطه هم اکنون فرا رسیده اسههت. یههک نکتههه2۰قیمت ها می شود. برخی می گویند این نقطه پیک 

مسلم است و آن این است که تمام نفت های در دسترس و آسان کشف شده است و گرایش عمومی قیمت نفت از حال به بعد رو به بال خواهد
بود.

این امر برای اقلیم هم خبر خوبی است و هم خبر بد. خوب از این جهت که بههالرفتن قیمههت نفههت بههاعث کههاهش تقاضهها می شههود و مصههارف
غیرضروری نفتی نیز کاهش می یابند. نفت گران باعث می شود مردم کمتر رانندگی و پرواز کنند و کمتر کالهای خود را کنند. با وجههود ایههن،

 خصوصهها در حمههل و نقههل و تولیههد خههوراک. تهها زمههانی کههه–جوامع صنعتی هنوز هم برای ادامه کارکرد خود شدیدا به نفت وابسته هستند 
تغییراتی اساسی  در زیرساخت های اقتصادی خود ایجاد نکنیم تقاضا برای نفت در سطح بالیی باقی خواهد ماند. بههه علوه قیمت  بههالی نفههت
موجب شده  تا منابع نفتی خطرناک، آلوده، گران و سرشار از دی اکسیدکربن مثل شن های قیری و شل نفههتی، قطههران زغا ل سهنگ بههه نفههت و
حفاری های عمیق دریایی به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه شوند. قیمت  بالی نفت احتمال در کوتاه مدت وضعیت تغییرات اقلیمههی را بههدتر

می کند و البته کوتاه مدت همه فرصتی است که ما در اختیار داریم.
مشکل دیگر این است که گسترش انرژی های تجدیدپذیر در سطح جهان نیاز به انرژی برای حمل و نقل دارد که حههداقل در مراحههل اولیههه از
نفت تامین خواهد شد. هر چه قیمت نفت بالتر باشد، تحو ل به یک دنیای بدون کربن نیز گران تر خواهد بود. در همین حا ل، هر چه سههریع تر
بتوانیم به یک سیستم حمل و نقل و تولید غذای بدون نفت تبدیل شویم، در زمان فرا رسیدن پیک نفتی، کمتر دچههار مشههکل خههواهیم شههد.
بنابراین پیک نفتی یک راه حل برای تغییرات اقلیمی  نیست اما به ما دلیل و مشوق های بیشتری برای کنار گذاشههتن سههوخت های فسههیلی در

سریع ترین زمان ممکن ارائه می کند.
 امیدواری به اینکه پیک نفتی ما را در برابر تغییرات اقلیمی حفظ کند مانند این است که امیدوار باشیم کوسه هایی کهمانند این است که ...

خود را به بدنه سوراخ کشتی در حا ل غرق شدن ما می کوبند برای نجات ما اینجا هستند.

حفاظت از جنگل ها
 وقتی موضوع حفاظت از جنگل ها مطرح می شود، چه کسی بهتر از آنهایی که هزاران سا ل در جنگل های دنیا زندگی کرده اند فوت و فن کههار را

می دانند؟
در امریکای شمالی و جنوبی، افریقا، آسیا و اقیانوسیه- در طی نسل ها هنر زیستن پایدار در جنگل را آموخته اند و بههه کههار بسههته–مردم بومی 

اند.
از استثناها که بگذریم،  جنگل زدایی در مقیاس انبوه همواره توسط دولت ها و شرکت هایی که به دنبا ل منابع معدنی، سوخت های فسیلی و الههوار
هستند انجام شده است. هم اکنون در اقصی نقاط دنیا مردم بومی با هر روشی که می توانند از جنگل ها دفاع می کنند؛ از دعاوی حقوقی گرفتههه
تا اقدامات مستقیم و عملی. تحقیقات نشان داده است که به رسمیت شناختن حقوق مردم بومی بر زمین و جنگل ها، روشی فوق العاده مههوثر و

ارزان برای حفاظت از جنگل های جهان است.
همچنین سیستم غذایی عادلنه تری که در بال اشاره شد که و مبتنی بر سیر کردن مردم به جای کسب سود اسههت، گههامی بههزرگ در راسههتای

حفاظت از جنگل هاست. اگر کشاورزان بدون زمین و ناامید نباشند، برای تهیه زمین جهت کشاورزی درختان را  قطع نمی کنند.

کاهش مصرف در کشورهای شما ل  موجب کاهش تقاضا برای مواد معدنی ارزان و الوار می شود که این خود تا حد زیادی جلوی جنگل زدایههی را
می گیرد. همچنین کشورهای شما ل باید مسئولیت تاریخی خود در ایجاد تغییههرات اقلیمههی را بپذیرنههد و بخشههی از آن را بهها پرداخههت هزینههه
84. 



حفاظت و نگه داری جنگل های جنوب جبران کنند و در کشورهای خود نیز حجم زیادی از درختان جنگلی را مجددا کشت کنند.

یک دنیای بهتر ممکن است
رسیدن به دنیای بدون انتشار کربن ممکن است، و اگر ما این تغییر را به درستی مدیریت کنیم، مزایای زیاد دیگری نیز برایمان خواهد داشههت:
اهش شهدید آلهودگی  هههوا و بیماری ههای تنفسهی، خانه هایی ایمن و راحت با قبوض انرژی کمتر، غهذاهای بها کیفیت تهر، جمعیهت سهالم تر، ک
خیابان های امن تر و حمل و نقل عمومی ارزان و قابل اطمینان. این مزایا باید در دسهترس همهه باشهند  و نهه فقهط بههرای چنهد نفههر ثروتمنهد.
میلیون ها کشاورز خرده پا و مردم بومی نیز زمین ها و معیشت خود را در اختیار خواهند داشت که این امر منجر به کاهش شدید فقر، گرسنگی،

و بی عدالتی در سراسر جهان خواهد شد. رسیدن به همه این اهداف آسان و بدون درد نخواهد بود، اما مطمئنا ممکن است.
برای اینکه بدانیم چگونه می توان به این دنیای بدون کربن دست یافت ابتدا باید ببینیم این وضعیت  نخست چگونه ایجاد شده است.



بخش سوم: راه پیش رو

انتخاب سبک زندگی

در ژاکت خود احساس شهامت می کردم
و به عایق بندی فوم مجهز بودم

هوش خود را صرف مبارزه با شکاف ها و درزها کردم
که خانه سوراخ دار مرا پر کرده بودند

با خنده ای جانانه جلوی کوران را گرفتم
که از زیر در آشپزخانه وارد می شد

و یک شب دیگر در جنگ
در این جنگ محیط زیستی

با شهامت سبد خرید خود را ورانداز کردم
من از آن از خریدارانی هستم

که در مورد هر کالیی تحقیق می کنند
و اشتباهات تولیدکننده ها را جستجو می کنند
من دوچرخه سواری می کنم، و بازیافت می کنم

من بیشتر از جرج مایکل ایمان دارم
که تصحیح سبک زندگی خودم

تنها راه پیروز شدن در این جنگ است.
اگرچه دوستان و همسایه های من

-که شگفتا از تلش هایم متاثر نشده اند-
همچنان بی پروا پرواز می کنند

تلویزیون خود را در تمام شب روشن می گذارند
و از حق الهی خود دفاع می کنند

حق اینکه شصت هزار لمپ برای کریسمس روشن کنند

زمانی که نزاع اخلقی 
این بود که صدف ارگانیک بخوریم یا محلی؟

خستگی وجدان به حد اعلی رسید:
 آن شب من خوابی عجیب دیدم.

خواب دیدم مارتین لوتر کینگ



در کنار سطل کمپوست من ایستاده
و با کلماتی جذاب و احساسی

و به من می گوید چه روشی را ترجیح می دهد
تا مگس های میوه را بیرون و ضایعات آشپزخانه را درون سطل نگه دارد.

اما در همان حا ل که او برایم
پشت سر هم سخنرانی می کرد

و از رویایش در مورد انواع کمپوست می گفت
(با نکات مثبت و منفی هر کدام)

او امریکایی ها را به هیجان نمی آورد
با سخنرانی درباره عدالت یا طبقه و یا نژاد

و بدون شور و شعله او دنیا
مکانی تاریک تر و غمناک تر شد

آن رویا منفجر شد: من احساس کردم
که وارد یک صحنه دیگر شدم

که در آن کریس و سیلویا پانکورست
مادر آنها امیلین

و هزار زن دیگر طرفدار حقوق زنان
دنبا ل به رسمیت شناخته شدن و احترام بودند

اما نه با فریاد  و شعار و زنجیر
و اعتصاب غذا برای رسیدن به خواسته های خود:

آنها همین خواسته ها را دنبا ل می کردند
 در هنگام خرید وقتی که می کوشند 

لوازم آشپزخانه ای را انتخاب کنند که تضمین شده باشد
استفاده از آن آنها را قدرتمند کند

وقتی من گاندی را دیدم که با انبرقفلی
از استقل ل خود در برابر اشغالگران انگلیسی دفاع کند

نه با تبدیل کشاورزان به یک جمعیت صلح طلب مقاوم
بلکه با تعمیر شیرهای چکه کننده و گذاشتن آجر در درون مخرن آب.

وقتی مخالفان برده داری به جای جنگ با برده داری
تنها در خانه ماندند و در چای خود شکر کمتری ریختند

و چگوارا 
گوشش پر شده بود از اینکه

ایا او یک قهرمان بود و یا یک قاتل بی رحم
او در خانه ماند

و چهار دست و پا 



شکاف های حاشیه ها را با بتونه پر کرد
من بیدار شدم با قلبی تپنده و بدنی دردناک

و اعتقاد من به ستون «لیف استایل» روزنامه آبزرور فرو ریخته بود
حتا می توانستم ببینم

این پرهیزکاری زیست محیطی
برای مرعوب کردن مردم در ملقات های سریع خوب است اما جامعه را تغییر نخواهد داد.

من باید خود تغییری باشم که می خواهم ببینم
از دورویی دوری کنید

اما کنار گذاشتن یک خودرو باعث نمی شود تا قطارها و اتوبوس های بیشتری فعالیت کنند
بستن راه چکه ها یک خانه، میلیون ها خانه دیگر را چکه کنان باقی می گذارد.

اگر بخواهم مورد توجه باشم
و قدرتمندان مرا ببینند

آیا باید به اعتراض عمومی بپیوندم
یا یک دوش مناسب تر پیدا کنم؟

و بترسم از اینکه
سرکه  بالزامیک من ارگانیک است یا نه

این نگرانی ها فایده کمتری دارند و بیشتر باعث دلزدگی می شوند.

بنابراین
اکنون من در اطراف خود انسان هایی را می بینم که پیش تر نادیده می گرفتم

جوان، پیر، فعالن دور از انتظار غالبا مورد احترام
 بلکه آماده هستند تا دست به عمل بزنند–آنها نه فقط اهمیت می دهند 

لوله کش من و مادرم به یک اندازه اشتیاق دارند
ما در بال با مشکل مبارزه می کنیم و راه حل ها را از پایین اجرا می کنیم

با شوخی، امید و انرژی و این روشی است که من بلدم
که اگر می خواهید داستان انحطاط اقلیم را از سر بگذرانید

باید ردپای کربنی خود را کاهش دهید و با آن اردنگی بزنید



فصل هفتم: تاریخچه سیاسی تغییرات اقلیمی چیست؟
آغاز ... نخستین علمت خطر ... سیاست های اقلیمی داغ می شوند ... کیوتو، کپنهاگ، تجارت کربن و هوای داغ.

: تاریخچه ابتدایی1800 تا 1400
 سراسر اروپا، زمین های عمومی حصاربندی شده و ملک فئودا ل هاست. رعایا مجبورند کارگری کنند و غلت باارزش را به جای– 1۶00 تا 1400

سیر کردن خود برای ثروتمندان تولید کنند. سپس یک انتقا ل قدرت از پادشاهی و کلیسا به تجار و کارآفرینان در حها ل ثروتمنههد شههدن انجهام
می شود. مهاجران اروپایی با انگیزه پیدا کردن خاک حاصلخیز ه و کارگر ارزان-  برای استثمار و کسب سود، شهروع بهه تشههکیل مسهتعمرات در

سایر سرزمین ها می کنند.
 عصر روشنگری در اروپا شاهد تولد علم مدرن است اما نگرش نسبت به طبیعت نیز تغییر می کند. اروپاییان بههه جههای اینکههه– 1800 تا 1۷00

انسان را بخشی از طبیعت بشمارند، طبیعت را چیزی می بینند که می توان تسخیر کرد و از آن  بهره برداری کرد. اروپاییان قدرتمند خود را برتر
از سایر انسان های جهان می بینند و از فناوری های جدید خود برای اشغا ل بی رحمانه بیشتر امریکا، افریقا و آسیا استفاده می کنند.  مسههتعمرات
– و مردمان بومی مستعمرات و همچنین کارگران خود  اروپا - به عنوان منبع نیروی کار، سوخت و مههواد خههام بههرای برطههرف کههردن نیازهههای

اقلیت اروپاییان ثروتمند مورد بهره کشی قرار می گیرند. اوضاع اصل خوب پیش نمی رود.

چنین است که  این روا ل «عادی» سیستم اقتصادی غربی بر کره زمین چیره می شود. این سا ل های نخستین، صحنه را برای آنچه که بعد آمههد
آماده می کنند. یک سیستم جهانی بر مبنای صنعت، مصرف و جستجوی بی پایان ثروت مادی بر پا می شود.

: علئم هشدار19۶0 تا 1800
 بخش در میلیون است2۹۰ دی اکسیدکربن جو در سطح – 1800

 ژوزف فوریه  محاسبه می کند که جهان بدون جو بسیار سردتر می بود– 1824

 انقلب صنعتی راه  می افتد. سطح گازهای گلخانه ای رو به افزایش است.– 18۵0

 را ببینید).1 جان تیندا ل خاصیت حفظ گرمای گازهای گلخانه ای را کشف می کند (فصل – 18۵9

 را ببینید).1 سوانت آرنیوس انتشار دی اکسیدکربن توسط انسان را به تغییرات اقلیمی ارتباط می دهد  (فصل – 189۶

 توماس شرودر چمبرلین، جغرافی دان امریکایی، مدلی از جریان جهانی کربن تدوین می کند.– 189۷

 برق، مواد شیمیایی و سلمت عمومی وارد صحنه می شوند، و میزان گازهای گلخانه ای و رشههد جمعیههت را بههال می برنههد.– اوایل قرن بیستم
صنایع ایالت متحده به لطف ثروت طبیعی گسترده این قاره در حا ل پیشرفت است و جایگاه خود را به عنوان یک قههدرت عمههده جهههانی پیههدا

کرده است.
 شوروی به دلیل تمرکز بی وقفه1۹۹1 انقلب روسیه منجر به ایجاد اتحاد جماهیر شوروی می شود. از این زمان تا فروپاشی آن در سا ل – 191۷

 درصد کل دی اکسیدکربن منتشههر شههده1۰ حدود – میلیارد تن دی اکسیدکربن منتشر می کند 11۰رهبران آن بر رشد صنایع شدیدا آلینده، 
توسط بشر. 

 نخستین میدان های نفتی تگزاس و ایران افتتاح می شوند. دوران انرژی ارزان فرا رسیده است.– 192۵ تا 1920



 گای استوارت چلندر، مهندس انگلیسی، متوجه می شود که دنیا در حا ل گرم شدن است و پیشنهاد می دهد که ممکن است دلیل این– 1938
امر، بال رفتن سطح دی اکسیدکربن باشد. این اکتشاف او در چند کتاب درسی مدارس وارد می شود اما هیچ کس توجه خاصی به آن نمی کند.

 عنوان مقاله اصلی مجله تایمز در دوم ژانویه، «این جهان در حا ل گرم شدن» است.– 1939

 بیشتر مستعمرات سابق در آسیا، افریقا و امریکای لتین اکنون اسما مستقل شده اند اما هنوز زمین و منابع جهان جنههوب– نیمه قرن بیستم
تحت کنتر ل اقلیت ثروتمندی است که با شرکت ها و دولت های شما ل همکاری می کنند . سوخت های فسیلی، محصولت کشاورزی، الوار و مواد
معدنی غالبا در روابط تجاری نابرابر از جنوب به شما ل جریان دارند و منابع ارزانی را برای شههرکت ها و مصههرف کنندگان تههأمین مههی کننههد امهها

 برابر درآمد متوسط در جنوب اسههت. هنههوز امههور خههوب پیههش2۰کارگران و کشاورزان جنوب را در فقر نگه می دارند. درآمد متوسط در شما ل 
نمی روند.

 درصد این انتشار توسط اروپا، استرلیا، روسیه،۹۰ میلیون تن در سا ل رسیده است. حدود 5۸۰۰ انتشار دی اکسیدکربن به سطح – 19۵0دهه 
 درصد جمعیت جهان را دارند).2۸کانادا و ایالت متحده صورت گرفته است (که تنها 

 خوشبختی در کشورهای ثروتمند شما ل به بالترین سطح خود رسیده است. از این نقطه به بعد مردم جوامههع صههنعتی بیشههتر و– 19۵0دهه 
بیشتر مصرف می کنند اما (به طور میانگین) خوشبخت تر نمی شوند.

 درجههه1.1 فیزیک دان پیش بینی می کند که انتشار دی اکسههیدکربن توسههط انسههان ها دمههای کههره زمیههن را حههدود ۸5 گیلبرت پلس– 19۵۶
سانتیگراد در هر صد سا ل بال خواهد برد (این پیش بینی از واقعیت چندان فاصله ندارد). بخش مروری بر علههم مجلههه نیویههورک تههایمز گههزارش

می دهد که «ممکن است گرم تر شدن  اقلیم زمین به دلیل دی اکسیدکربن بیشتر در جو باشد».
 اداره هواشناسی آمریکا تکنیک جدید چارلز کیلینگ برای تعیین میزان دی اکسیدکربن جو را در ایستگاه هواشناسی جزیره ماونا لوئهها– 19۵8

 که توسط فرانک کاپرا تهیه شده بود و در تمام مدارس ایالت متحههده نمههایش۸6اجرا می کند. یک مستند پرطرفدار به نام «الهه از بند رهیده»
داده شد چنین پیش بینی می کند که دی اکسیدکربن ناشی از فعالیت های انسان ها منجر به ذوب شدن یخ قطب و افزایش سطح دریاههها خواهههد

شد.

: گرم شدن198۶ تا 19۶1
 میلیههون تهن در سها ل رسهیده اسهت.۹2۰۰ پی پی ام رسیده است و مجموع  انتشار دی اکسیدکربن به 31۸ دی اکسیدکربن در جو به – 19۶2
 درصد این انتشارها در اروپا، استرلیا، روسیه، کانادا و ایالت متحده است.۸2حدود 
 هیئت مشاوران علمی رییس جمهور ایالت متحده لیندون جانسون هشدار می دهد که افزایش دی اکسیدکربن «تعاد ل گرمایی جو را– 19۶۵

تا چنان حدی تغییر می دهد که تغییرات محسوسی در اقلیم رخ خواهد داد»
 علی رغم هشدارهای گاه و بیگاه برخی از دانشمندان، گرمای ناشی از دی اکسیدکربن عموما به عنههوان یههک– 19۷0 تا اوایل دهه 19۶0دهه 

دغدغه کوچک در نظر گرفته می شود. بر مبنای داده های محدودی که در اختیار است، به نظر می رسد  گرمایش به سطح ثابتی رسیده است (به

 فصل یکم را ببینید). در عین حا ل، به دلیل جریان مواد خام ارزان از کشورهای جنوب،–دلیل تاریکی جهانی ناشی از آلودگی های سولفات دار 
شرکت های بین المللی ثروت، قدرت و نفوذ بیشتری کسب می کنند. غلت جدید پیوندی و کودهای شیمیایی به طور انبوه مصرف می شههوند تهها
انقلب به اصطلح سبز را در سراسر جهان رقم بزنند. این راهکار در کوتاه مدت تولید را افزایش می دهد و سود شرکت های کشاورزی را بال می

برد اما انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از کشاورزی شدیدا افزایش می یابد و حاصلخیزی بلند مدت خاک کاسته می شود
 کشورهای تولیدکننده نفت تولیدشان  را محدود می کنند و شوک نفتی حاصله باعث افزایش شدید قیمت نفت مههی شههود.– 19۷9 و 19۷3

این موضوع در اروپا و امریکای شمالی سرآغاز اقدامات عمومی برای ذخیره سازی انرژی و تقاضا برای منابع انرژی های جایگزین می شههود. ایههن
تلش ها به تقویت «جنبش محیط زیستی»  رو به رشد در کشورهای صههنعتی کمههک می کنههد. ضههمنا، کشههورهای تولیدکننههده نفههت از محههل
قیمت های بالی نفت پو ل های کلنی دریافت می کنند و بیشتر آن را در بانک های کشورهای شما ل نگه داری می کنند. بانک ها که سرشار از پو ل
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شده اند شروع به وام دادن به کشورهای جنوب می کنند که غالبا دیکتاتورها و رژیم های فاسد هستند. این موضوع بحران بدهی جهانی را ایجاد
می کند و  قسط هایی با سودهای فلج کننده را برای دهه ها به بسیاری از کشورهای جنوبی تحمیل  می کند. این امر آنها را تحههت فشههار بیشههتر
قرار می دهد تا برای به دست آوردن پو ل شروع کنند به استخراج هر چه بیشتر سوخت های فسیلی، کشاورزی صنعتی و جنگل زدایی علی رغههم

همه هزینه ای که برای مردم، محیط زیست محلی و اقلیم دارد.
 برابر یک شهروند جنوب است.4۰ پی پی ام رسیده است. میانگین درآمد یک فرد در کشورهای شما ل 33۰ دی اکسیدکربن در جو به – 19۷4

 افزایش دی اکسیدکربن تاثیر خنک کننده آلینده های سولفاتی را از بین می برد و دمای جهانی دوباره شههروع بههه– 1980 تا 19۷0اواخر دهه 
افزایش می کند. پژوهش ستون های یخی قطبی کمک می کند تا راز چرخه های گرمایی ما قبل تاریخ را بفهمیم و رابطه بیههن دی اکسههیدکربن و
تغییرات وسیع اقلیمی را درک کنیم. نقش سایر گازهای گلخانه ای مانند متان کشف می شود. علم اقلیم شناسی پیشرفت می کند و دانشمندان

خطر تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت انسان  را جدی می گیرند.
 رییس جمهور ریگان در ایالت متحده به عنوان بخشههی از واکنههش علیههه حرکههت محیههط زیسههتی انتخههاب می شههود. علقههه ای بیههن– 1981

 شاهد رویارویی های مکرر بین دانشمندان1۹۸۰محافظه کاری سیاسی و انکار گرمایش جهانی شکل می گیرد که هرگز از بین نرفته است.  دهه 
و دولت ایالت متحده بر سر جدی بودن تغییرات اقلیمی است.

 برای اولین بار در اخبار شبانگاهی ملی انگلستان از  تغییرات اقلیمی سخن گفته می شود.– 1983

 شرکت ها کارخانه هایشان را به کشورهای جنوبی منتقل می کنند که در آنها مقررات سهههل انگارانه و اقتصههاد نابسههامان– 1990 تا 1980دهه 
محلی باعث شده تا استثمار کارگران ساده تر باشد. جوامع شمالی با تشویق دولت های ایالت متحده و اروپهها و رابطه هههای قههوی آنههها بهها صههنایع

 رو می آورند و به تبع آن بخش بزرگی از انتشار کربنی(و سایر آلینده ها)ی خود را بههه کشههورهای جنههوب۸۷آلینده، به یک روند «صنعت زدایی»
منتقل می کنند. موسسات مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پو ل، دولت های جنوبی را مجبور می کننههد تها ایهن رونهد را بپذیرنههد (فصهل

هشتم را ببینید).
 درصد این انتشارها در اروپا، استرلیا، روسیه، کانادا و ایالت6۷ میلیارد تن می رسد. حدود 2۰ انتشار جهانی سالنه دی اکسیدکربن به – 198۶

متحده است.

: سیاست های اقلیمی گرم می شوند199۷ تا 198۷
 پی پی ام می رسد.35۰ غلظت دی اکسیدکربن در جو به – 198۷

 جیمز هانسن دانشمند ناسا در برابر کمیته منابع طبیعی مجلس سنای ایالت متحده شهادت می دهد. او می گوید: «گرمایش جهههانی– 1988
به اندازه ای زیاد است که حال می توانیم با اطمینان کافی بگوییم که رابطه علت و معلولی با اثر گلخانه ای دارد ... اثر گلخانه ای کشف شده اسههت
و اکنون در حا ل تغییر اقلیم ماست ». همچنین او پیش بینی هایی از گرما و تغییرات الگوهای آب و هوایی آینده ارائه می کند (که بعدا ثابت مههی
شود کامل دقیق بوده اند). این موضوع به همراه بالترین رکوردهای گرما و خشکسالی، مسئله را رسانه ای می کند. یک کنفرانس بزرگ در تورنتو

)  می شود تا  «اطلعات علمی، تکنیکی و اجتماعی - اقتصادی مرتبط با تغییرات اقلیمی ناشی از  فعههالیتIPCCمنجر به ایجاد آی پی سی سی (
بشر را ارزیابی کند». 

 نخست وزیر بریتانیا، مارگارت تاچر، مجموعه سخنرانی هایی را در مورد خطر تغییرات اقلیمی ارائه می کند. شکاکان متوجه– 1980اواخر دهه 
ار او می شوند که این موضوع به او سلحی برای مبارزه با اتحادیه معهدن کاران زغا ل سهنگ بریتانیها می دههد. در همیهن حیهن دولهت محافظه ک

می خواهد یکی از بزرگ ترین طرح های جاده سازی در تاریخ بریتانیا را اجرا کند.
 علم اقلیم شناسی به سرعت پیشرفت می کند. خصوصا در حوزه های تغییرات دمایی ماقبل تاریخ و اهمیت چرخه های بازخوردی و– 1990دهه 

گردآوری داده ها پیشرفت هایی حاصل می شود و درک علمی از نقش کربن گیاهان و خاک به تدریج افزایش می یابد. در واکنش بههه ایههن رونههد،
انکار تغییرات اقلیمی نیز افزایش می یابد و منکران  غالبا از طریق  اندیشکده ها و مؤسسات مورد حمایت سوخت های فسیلی حمایت می شود.
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 نخستین گزارش آی پی سی سی منتشر می شود.– 1990

 معترضان عملیات جاده سازی در توای فورد داون در انگلستان را متوقف می کنند و کمپین ضد جاده ای بزرگی راه اندازی می کنند که به– 1991
سراسر کشور سرایت می کند.

 را امضا می کنند. این کنوانسیون۸۸ کشور کنوانسیون چهارچوب برای تغییرات اقلیمی1۹۰ در نشست سازمان ملل برای زمین در ریو، – 1992
اصولی را برای اقدامات آینده در مورد تغییرات اقلیمی تعیین می کند و کشورها توافق می کنند که انتشارهای خود را اندازه گیری و پایش کننههد
با این حا ل، آن ها بر سر هیچ کاهش الزام آوری توافق نمی کنند. این عدم توافق عمدتا به دلیل کارشکنی های مذاکره کنندگان آمریکایی و لبههی

صنایع سوخت های فسیلی است.
 بیل کلینتون رییس جمهور و ا ل گور معاون او در ایالت متحده بر سر کار می آیند. کلینتون قو ل داده تا انتشارهای دی اکسیدکربن را– 1993

 برساند. یک لیحه مالیات بر انرژی ارائه می شود اما پس از فشههار لبی گههران و نماینههدگان ایالت هههای1۹۹۰ به سطح آن در سا ل 2۰۰۰تا سا ل 
تولیدکننده ذغا ل و نفت کنار گذاشته می شود. لوایح دوستدار اقلیم دیگر هم، علی رغم اینکه مورد حمهایت افکهار عمهومی هسهتند، بهه همیههن

 درصههد افزایههش1۸طریق پس گرفته می شوند یا عقیم می مانند. در پایان دوره ریاست جمهوری کلینتون، انتشارهای سههالنه ایههالت متحههده 
یافته است.

 گزارش دوم آی پی سی سی منتشر می شود و نخستین کنفرانس پیگیری توافق ریو در برلین برپا می شود. کشورهای کوچک و تنها و– 199۵
همین طور جوامع جنوب خواهان تدوین اهداف الزام آور در راستای کاهش انتشار هستند و موافقت اروپا را نیز جلب می کننههد. دولههت ایههالت
متحده بالخره  با این اهداف موافقت می کند اما لبی گری برای طرح  معامله انتشار کربن را هم شههروع  مههی کنههد. ایههن طههرح بههه کشههورهای

 پی پی ام می رسههد. کههن سههاروویوا36۰ثروتمند امکان می دهد که از کشورهای فقیرتر «سهم کربن»  خریداری کنند . سطح دی اکسیدکربن بههه 
یک کنشگر پرشور علیه فعالیت های حفاری شرکت شل در دلتای نیجر توسط دولت نیجریه بر پایه اتهامات ناروا اعههدام مههی شههود و ایههن عمههل

خشم بین المللی را برمی انگیزد.
 پس از پنج سا ل اعتراضات وسیع محیط زیستی، دولت بریتانیا بسیاری از برنامه های جاده سازی پیشنهادی خود را پس می گیرد.– 199۶
 -  پروتکل کیوتو در ادامه توافق ریو تصویب می شود. این پروتکل از ثروتمندترین کشورها می خواهد  تا میزان انتشار گازهای گلخههانه ای1۹۹۷

خود را کاهش دهند(باکس پایین را ببینید). هیئت نمایندگان ایالت متحده به ریاست ا ل گور تحت فشههار شههدید داخلههی از جههانب لبی گههران
 میلیون دلری ضد پروتکل کیوتو بود)، تنها به این شرط این پروتکل را امضا می کنند23سوخت های فسیلی (که شامل یک کمپین تلویزیونی 

که معامله انتشار کربن نیز در آن گنجانده شود.

پروتکل کیوتو
ایجاد یک توافق جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی هرگز آسان نبوده است. همان گونه که در تاریخچه نه چندان امیدبخش بیان شده در این صفحات می
بینید،  به خاطر نابرابری های شدید جهانی، تفاوت میزان مسئولیت پذیری، پیشینه  استثمار و وعده های پوچ،  پرداختن به این مشکل در سههطح بین المللههی

به غایت پیچیده شده است.
پس جای تعجب نیست که مذاکرات بین المللی اقلیمی تاکنون به راه حل جهانی عملی دست پیدا نکرده انههد.  بههترین نههتیجه ای کههه تههاکنون حاصهل شهده،

 کیوتو است کهه در آن کشهورهای صهنعتی (کههه بهه عنهوان کشهورهای ضهمیمه یهک شهناخته می شهوند) وعههده می دهنههد کهه انتشهارهای1۹۹۷پروتکل 
 برسانند که البته این بسیار ناکافی است. ایالت متحده خود را از ایههن1۹۹۰ درصد کمتر از میزان آنها در سا ل 5.2 به 2۰12دی اکسیدکربن خود را تا سا ل 

قرارداد بیرون کشید و بیشتر آن هایی هم که به آن پایبند باقی ماندند احتمال حتا به این کاهش  اندک هم دست نخواهند یافت.
در همین حا ل، هیچ برنامه قطعی  برای کمک به جوامع فقیر در جهت توسعه به شیوه ای دوستانه تر  با محیط زیست،  وجود ندارد. ایالت متحههده می گویههد
در پروتکل کیوتو مشارکت نخواهد کرد مگر اینکه همه کشورهایی که در ضمیمه یک نیستند نیز اهداف کاهش انتشار تعیین کنند. با این حهها ل، دولت هههای
جنوب به این نکته اشاره می کنند که آنها دیرتر به ضیافت جنون آمیز سوخت های فسیلی رسیده اند: جوامع صنعتی با انتشار بیشتر گازهای گلخههانه ای طههی

 سا ل گذشته ما را به این نقطه رسانده اند. چگونه کشورهای ضمیمه یک می خواهند که جنوب توسعه خود را با اهداف سختگیرانه کربنی محههدود کنههد2۰۰
در حالی که شما ل بیشتر اهداف خود در پروتکل کیوتو را برآورده نکرده است؟

88. The Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)



2۰2۰ تهها 2۰12با نزدیک شدن پروتکل کیوتو به انتهای اعتبار خود، دولت ها تلش می کنند تا قرارداد دیگری در خصوص کاهش انتشههارها بیههن سهها ل های 
 رخ دهد. تلش ها بر متقاعد کردن آمریکا متمرکز بود  تا به این2۰۰۹منعقد کنند. قرار بود این اتفاق در پانزدهمین کنفرانس اعضا در کپنهاگ در دسامبر 

 درصد انتشارهای سالنه را بر عهده دارد. اما تلش برای انعقاد قراردادی که منافع کشورهای ثروتمند را بههه3۰پروتکل بپیوندد. آمریکا هم اکنون مسئولیت 
نیازهای واقعی مردم دنیا ترجیح بدهد، هرگز به جایی نمی رسد.. هر قراردادی که بدون عنصر عدالت باشههد و  مسههئولیت تههاریخی کشهورهای شهما ل را بههه

رسمیت نشناسد هرگز توسط کشورهای جنوب پذیرفته نخواهد شد.
جوامع فقیر سخت تلش کرده اند تا «حق توسعه» را برای خود محفوظ نگه دارند و خواهان آن بوده اند که «مسئولیت مشههترک  امهها متفههاوت» کشههورها در
پروتکل کیوتو لحاظ شود. این یعنی کشورهای ثروتمندتر باید پیشقدم شوند. جز در صورتی که کشورهای ضمیمه یک، تعهد واقعههی بههه ایههن اصههو ل نشههان

از طریق کاهش شدید انتشارهای داخلی، تخصیص اعتبارات بدون چشمداشت، انتقا ل تکنولوژی و کمک هزینه های توسعه- احتما ل اینکه کشورهای–دهند 
 این پیمان  متعهد باقی بمانند اندک است.2۰14جنوب پس از سا ل 

)، اهداف کشههورهای ثروتمنههد2۰۰۷) تا بالی (1۹۹۷) تا کیوتو (1۹۸۸متاسفانه تا کنون این روند برعکس بوده است. با پیشرفت مذاکرات اقلیمی از تورنتو (
 میلیون تن دی اکسیدکربن رسیده  است در حالی که نقش تجارت کربن به طور ثابتی رشد کرده است.1۹۰۰به تدریج تضعیف شده و به حدود 

 را می توان مرتبط با بی توجهی  به این مسائل حل نشده دربههاره عههدالت دانسههت. جوامههع صههنعتی از2۰۰۹شکست مفتضحانه گفتگوهای کپنهاگ در سا ل 
تعهد به نهادن هر گونه اهداف انتشار و یا تخصیص اعتبارات اقلیمی برای کشورهای فقیر سر باز می زنند و بسیاری از کشورهای جنوب هههم بههدون گرفتههن
چنین تعهداتی از شما ل حاضر به امضای توافقی نیستند. با وجود  این موانع، هیچ توافقی قابل حصو ل نیست. اکنون کشورهای آلینده جدید مثل چین هم
در اشکا ل تراشی به کشورهای  ضمیمه یک پیوسته اند و منافع کوتاه مدت خود را بر یک قرارداد جهانی اقلیمی موثر ترجیح می دهند. شکسهت گفتگوهههای

کپنهاگ در نهایت به دلیل ناتوانی کشورها در رعایت نکته کلیدی عدالت اقلیمی  بود.

: هوای داغ2009 تا 1998
) در سیاتل تشکیل می شود تا برای افزایش اختیارات خود تلش کند. اختیاراتی کههه پیههش از آن نیههزWTO سازمان تجارت جهانی (– 1999

شامل توانایی پایما ل کردن قوانین محیط زیستی و اجتماعی به سود شرکت ها بود (فصل هشتم را ببینید). اعتراضات شدید خیابانی از اتحههادیه
 نیههز2۰۰۰های گوناگون فعالن شما ل و جنوب منجر به توقف گفتگوهای تجاری می شود. جلسات بعدی سازمان تجارت جهانی در ادامه سا ل 

با چنین اعتراضاتی مواجه می شوند و این گفتگوها ادامه پیدا نمی کنند.
 اعتراض به تغییرات اقلیمی در سرتاسر جهان رواج پیدا می کند. اقدامات مستقیم علیههه صههنعت زغا ل سههنگ در اسههترلیا،– قرن بیست و یک

کانادا، آلمان، نیوزیلند، انگلستان و ایالت متحده متداو ل می شوند. 
کشاورزان هندی خط لوله های گاز و جاده های منتهی به نیروگاه های زغا ل سنگی را سد  می کنند؛ مردم بومی امریکای جنههوبی از زمین هههای
خود در مقابل هجوم شرکت های الوا دفاع می کنند ر و در کانادا بومیان علیه هجوم شرکت های استخراج کننده شن های قیری  کارزار می کننههد.
فعالن علیه سوزاندن گاز در نیجریه متحد می شوند: جوامع محلی علیه کشت سوخت های گیاهی در برزیل و جنگل زدایی برای کشت نخل های
روغنی در اندونزی ایستادگی می کنند. مردمی که در خط مقدم این تلش ها هستند به نحو فزاینده ای کنشگری خود را مبتنی بههر مبههارزه بهها

خطر تغییرات اقلیمی تعریف می کنند.
 آی پی سی سی گزارش ارزیابی سوم خود را منتشر می کند. دولت جدید ایالت متحده به ریاست جههرج بههوش از پروتکههل کیوتههو خهارج– 2001

می شود.
 درصد این انتشارها از اروپا، استرلیا، روسیه، کانادا و ایالت52 میلیارد تن می رسد. حدود 25 انتشار جهانی سالنه  دی اکسیدکربن به – 2003

متحده است.
بیشتر کاهش سهم انتشار جوامع ثروتمند به دلیل انتقا ل بخش تولید این کشورها به کشورهای فقیرتر است.

 روسیه پروتکل کیوتو را به تصویب می رساند و آن را اجرایی می کند.– 2004

 توفان کاترینا نیواورلئان را درمی نوردد. این توفان ویرانی بزرگی ایجاد می کند و قربانیان زیادی می گیرد. دغدغه ها در مههورد تغییههرات– 200۵
 در اسکاتلند دیدار می کنند و تغییرات اقلیمههی را یکههی از دغههدغه های۸اقلیمی در ایالت متحده به سرعت افزایش می یابند. رهبران گروه جی 

اصلی جهانی خود اعلم می کنند. برنامه تجارت انتشارهای اروپا شروع می شود (فصل نهم را ببینید).



معامله کربن
این برنامه به صنایع آلینده و دولت ها اجاره می دهد تا با پرداخت پو ل تعهدات کربنی خود را زیر پا بگذارند. این طرح شههامل قواعههد پیچیههده
ایست که توسط اقتصاددانان کشورهای شمالی تدوین شده است. تجارت کربن ابتدا توسط مذاکره کنندگان ایالت متحده در دوران کنفرانههس
ریو مطرح شد و سپس به زور در پروتکل کیوتو گنجانده شد تا این پروتکل را برای شرکت های آلینده پذیرفتنی تر کنههد. احتمههال می توانیههد

حدس بزنید که چنین طرحی عاقبت خوبی ندارد. نه؟
ایده تجارت کربن به این صورت است: همه انتشارهای سالنه کنونی از کشورها و شرکت های داخل برنامه جمع زده می شود- که گیریههم مههی

 هههزار  تههن۹5۰شود یک میلیون تن دی اکسیدکربن. یک هدف تعیین می شود - مثل کاهش پنج درصدی. پس باید در سهها ل بعههد بایههد  بههه 
برسیم بنابراین مجوزهای انتشار را برای افراد داخل برنامه صادر می کنیم. آنها می توانند این مجوزها را بین خود معامله کنند اما باید تا انتهای
سا ل برای انتشارهای خود مجوز کافی داشته باشند. در سا ل آینده سقف مجوزهای هر شرکت کننده کاهش می یابد و این روند تکرار می شود.

 معروف است.۸۹این سیستم همچنین به نام «حد و معامله»
در نظر نخست این طرح معقو ل به نظر می رسد البته تا وقتی که به دقت در مورد آن فکر کنید. چگونه باید تصمیم بگیریم که در ابتههدا چنههد
مجوز صادر کنیم؟ چگونه در مورد نرخ کاهش تصمیم گیری کنیم؟ چه کسی برمعاملت نظههارت می کنههد و از منصههفانه بههودن آنههها اطمینههان
حاصل کند؟ چگونه  انتشار صرفه جویی شده را اندازه گیریکنیم؟ اگر تنها چند شرکت کاهش های بزرگی را ایجاد کنند و سایرین فقههط مجههوز
بخرند و هیچ تغییری ایجاد نکنند، چگونه این وضعیت ما را به سمت یک سیستم پایدار و جدید هدایت می کند؟ چههرا وقههتی می تههوان قههانونی

تصویب کرد که شرکت ها را ملزم به کاهش انتشار خود می کند، باید چنین سیستم پیچیده ای ایجاد کرد؟
 پنج سا ل است که در اروپهها  برقههرار اسههت. مطمئنها همههه شهرکت های)EU-ETS (سیستمی  مانند این، موسوم به طرح اروپایی معامله انتشار

بزرگ درگیر، در شروع این برنامه لبی گری سختی کرده اند و مجوزهای سخاوتمندانه ای را به دسههت آورده انههد. ایههن قههوانین میهان مقامههات
دولتی، اقتصاددانان و نمایندگان صنایع توافق شده است که هیچ کدام انگیزه واقعی  برای موثر کردن این برنامه ندارند. در نتیجه این سیسههتم

 شرکت ها می توانند از طریق طرح ها «جبرانی» مشکوک در کشورهای جنوب مجوزهای جدیدی بگیرنهد (فصههل نهههم را–پر از راه گریز است 
ه ایین رفته انهد و ب ال و پ ی رسهیده اند. قیمهت مجوزهها ب ه ثروت ههای کلن ببینید)، و معامله گران از راه گمانه زنی در مورد قیمت کربهن ب
شرکت های آلینده اجازه داده اند تا در برخی مواقع به سودهای کلنی برسند و تمام مجوزهای مورد نیاز خود را بههه ارزانههی از دیگههران تههامین

کنند. وقتی انتشارها در نتیجه رکود اقتصادی کاهش پیدا کرد، حجم انبوهی از مجوزها، زیاد آمد. 
به همین دلیل است که وقتی شرکت های آلینده فهمیدند که قانون کاهش کربنی در راه است برای برنهامه معهامله کربههن لبی گهری سهختی
کردند. آنها می دانستند که این سیستمی است که می توانند از آن به سود خود استفاده کنند. دولت ها به جای ایستادن در مقابل شرکت ها، از

تصویب این طرح خوشحا ل بودند. شاید برخی از آنها واقعا باور داشت که این برنامه موثر خواهد بود. در این صورت  اشتباه می کردند.

پنج سا ل پس از اجرای این برنامه شرکت های اروپایی  انتشارهای خود را فقط به قدر یک سوم یک درصد کاهش دادند. این طههرح بههه عنههوان
یک استراتژی اقلیمی کامل شکست خورده اما از نظر سود شرکت های دخیل کامل موفق بوده است -  آنها توانستند به سوزاندن سههوخت های
اا همان چیزی است فسیلی ادامه دهند و تنها تغیرات ناچیزی در اقدامات خود ایجاد کنند. با این وجود، این برنامه غیرموثر تجارت کربن دقیق

 در کشورهای خود  پیاده کنند(و شکست خوردند). روشن اسههت  لبی هههای2۰1۰که دولت های استرلیا و ایالت متحده سعی کردند در سا ل 
صنایع در این کشورها چنان قدرتمند بوده اند که توانسته اند از تصویب چنیههن برنههامه  بی خاصههیتی نیههز جلههوگیری کننههد. در همیههن حهها ل،

بحث های بی پایان بر سر تجارت کربن راه حل های موثرتر را از دستور جلسه گفتگوهای بین المللی اقلیمی خارج کرد.
اختیار سیستم های طبیعی حیاتی زمین را به چند تاجر سودجوی وا ل استریت بدهیم. اوه، نه! صههبراین موضوع کمی مانند این است که ... 

کنید: این دقیقا چیزی است که اتفاق افتاده است.
www.thecornerhouse.org.uk و  www.carbontradewatch.orgبه برای اطلعات بیشتر نگاه کنید 

89. cap-and-trade

http://www.thecornerhouse.org.uk/
http://www.carbontradewatch.org/


 درصههد دیگههر دارنههد. بریتانیهها شههاهد5۷ شکاف نابرابری جهانی بیشتر می شود: یک درصد مردم ثروتمند جهان اکنون درآمدی برابههر – 200۶
 هزار نفر در میدان ترافالگر لندن برای کمپین علیه تغییرات اقلیمههی گههرد هههم مههی25بزرگ ترین تظاهرات اقلیمی خود است. جمعیتی حدود 

آیند. نخستین کمپ برای اقدامات اقلیمی در مقابل نیروگاه ذغالی درکس در شما ل انگلستان تشکیل می شود
 آی پی سی سی چهارمین گزارش ارزیابی خود را منتشر می کند و یخ دریایی قطب شما ل به نازک ترین حد خود در تابسههتان می رسههد.– 200۷

علقه عموم به موضوع تغییرات اقلیمی بیشتر شده و با انفجاری در خرید محصولت «سبز» همراه شده است. کمپ اقلیمی در فرودگههاه هیههثرو
لندن توجه رسانه های جهان را به نقش صنعت هواپیمایی در تغییرات اقلیمی جلب می کند. در همین حا ل، فروپاشههی بازارهههای بین المللههی در

پی سفته بازی های مالی بی ضابطه، بسیاری از کشورها را به ورطه رکود می کشاند.
اا الزام– 2008   پس از یک کمپین بزرگ که توسط «دوستان زمین» و دیگران راه اندازی شد، بریتانیا نخستین کشوری می شود که اهداف قانون

 برساند.1۹۹۰ درصد سطح  سا ل ۸۰ انتشار دی اکسیدکربن را به سطح 2۰5۰آوری برای کاهش انتشار  وضع می کند و وعده می دهد تا سا ل 
 انتظارات از  پانزدهین جلسه بزرگ یوان اف سی سی سی در کپنهاگ بالست چرا که سطح مطالبات عموم بال رفته، نشانه های تغییههرات– 2009

اقلیمی واضح تر شده اند، کمپین های ان جی اوهای سرشناس اوج گرفته و در آمریکا  اوباما جههایگزین جههرج بههوش شههده کههه بههه شههدت موافههق
 هزار نفر برای حمایت از تغییر در لندن گرد هم آمدند؛ بهترین تظاهرات اقلیمی ای که تا آن زمان انجام شده بود- البته5۰آلینده ها بود. حدود 

 کشور برگذار می شههود. امهها2۰ برای اقلیم در حدود ۹۰ هزار نفر اعتراض کردند. کمپ های اقدام مستقیم1۰۰کمی بعد در خیابان های کپنهاگ 
 منقضی می شود.2۰12دولت های جهان نتوانستند معاهده اقلیمی الزام آوری را جایگزین پروتکل کیوتو کنند که در سا ل 

 شکست کنفرانس کپنهاگ منجر به افو ل اشتیاق رسانه های عمومی برای پوشش گزارش های تغییرات اقلیمهی مهی شهود؛  بسهیاری از– 2010
ان جی اوهای بزرگ بین المللی سرگردان می شوند؛ انکار تغییرات اقلیمی مجددا فراگیر می شود و مطالبههات عمههومی در جوامههع شههما ل فروکههش
می کند. تنها چند دولت در رسیدن به اهداف کوچک خود در مورد انتشار که در پروتکل کیوتو تعیین شده بود کامیاب می شههوند. یههک لیحههه
مهم در خصوص تغییرات اقلیمی در ایالت متحده هنوز منتظر تصویب در مجلس سنا است و معلوم شده که برنامه تجارت انتشارهای اروپا تنها
توانسته است یک سوم یک درصد از انتشارها را کاهش دهد. به نظر می رسد بیشتر تلش ها از پروسه بین المللی رسمی خارج شههده اسههت. امهها
فعالیت های مردمی افزایش یافته  و کنفرانس آلترناتیو اقلیم جهانی در کوچابامبا به میزبههانی دولههت بولیههوی برگههزار می شههود (فصههل هشههتم را

مهرایزن  در نزدیکی ساحل ایههالت متحههده مجههددا انتقادههها را متههوجه صههنعت نفههت۹1ببینید). یک نشت بزرگ نفتی در سکوی نفتی دیپ واتر 
 پی پی ام می رسههد امهها انتشههارهای3۸۸ کشور گرم ترین تابستان تاریخ خود را تجربه می کنند. دی اکسیدکربن جو به سههطح 2۰می کند و تقریبا 

 میلیارد تن باقی می مانند. هنوز چیزهای زیادی برای از دست دادن وجود دارد.3۰سالنه جهانی از سوخت های فسیلی به دلیل رکود در حد 

90. direct action
91. deep water horizon 



فصل هشتم: چرا هنوز مشکل را برطرف نکرده ایم؟

موانع سیاسی  پرداختن به مشکل تغییرات اقلیمی... ارزیابی مشسسارکت دولت هسسای مختلسسف، شسسرکت ها، موسسسسات بین المللسسی،
اقتصاددانان، فعالن کمپین ها، جوامع خط مقدم تغییرات اقلیمی و رسانه ها ... و ترسیم نقسساط مشسسترکی کسسه اکنسسون می تواننسسد

راهنمای ما باشند.

 سا ل گذشته از این امر مطلع بوده ایم و از دهه5۰اینکه تغییرات اقلیمی از رفتار انسان  ناشی می شوند خیلی هم موضوع جدیدی نیست. ما در 

تاب ایهن– می دانسته ایم که این موضوع جدی است. اما در تمام این مدت انتشار گازهای گلخانه ای افزایش یهافته  اسهت 1۹۸۰   و در واقهع، ش
افزایش هم بیشتر شده است. همه کاهش ها و وقفه های مقطعی به دلیل نوسانات قیمت نفت و رکودهای اقتصههادی بههوده انههد و نههه تلش هههای

متمرکز برای کاهش آلینده ها.
اما چرا؟ اگر دهه هاست که می دانیم به سمت یک پرتگاه اقلیمی در حا ل رانندگی هستیم، چرا تا کنون (به عنوان یک جامعه) ترمز نگرفته ایم؟

 سیاسههت مداران، صههنایع،–برای پاسخ دادن به این پرسش،  خوب است به بررسی سریع برخی از بازیگران اصلی این نمایش اقلیمههی بههپردازیم 
کنشگران، اقتصاددانان، رسانه ها - و به طور خلصه ببینیم که آنها تا کنون برای کمک یا ممانعت از عوامل امنیت اقلیمی چههه کرده انههد. مهها بههه
محدودیت ها و انگیزه های اصلی که رفتار آنها را تحت الشعاع قرار می دهند نگاهی می اندازیم و سپس در انتهههای فصههل نقههاط مشههترک آنهها را
کنار هم می گذاریم. همه دسته بندی هایی که در ادامه می آید کامل عمومی هستند و مسلما استثناها و مشترکاتی بیههن گروه ههها وجههود خواهههد

داشت، اما این رویکرد می تواند یک تصویر کلی به ما بدهد.

دولت های شمال
آنها تا کنون چه کمکی کرده اند؟

خوب، این قضیه پیچیده است. اما همان طور که در فصل هفتم نشان دیهدیم طیههف اقههدامات دولت هههای شهما ل در زمینهه تغییههرات اقلیمهی از

 به رغم اینکه این کشورها بیشترین مسئولیت را در ایجاد بحران اقلیمهی دارنهد. در– ناکارامدی گرفته تا شدیدا مخرب بودن را شامل می شود 
خل ل قرن بیست و یکم، مقامات دولتی غربی با علم بر اینکه جدی بودن تغییرات اقلیمی دغدغه بیشتر رای دهندگان آنهاست، هر چههه بیشههتر
در مورد آن صحبت کرده اند، اما اقدامات زیادی در این زمینه انجام نداده اند. دولت های جهان نتوانسته اند منافع کوتاه مدت خود را کنار بگذارند
و بر سر یک معاهده اقلیمی مفید برای جهان توافق کنند. انگار این ناکامی برای برخی هنوز کافی نبوده چرا کههه  بسههیاری از سیاسههتمداران در
سراسر جهان-که بیشتر آنها از احزاب جناح راست هستند-، شدیدا به انکار تغییرات اقلیمی پرداخته اند. هر چند امروزه عده کمی در دولههت ههها
اا تغییرات اقلیمی را انکار می کنند، اما در پارلمآن هایی که تعاد ل قوا بین دو طرف نزدیک است، مانند ایالت متحده، انگلستان و اسههترلیا صریح

رأی این منکران می تواند تعیین کننده باشد.
 میلیههارد دلر یههارانه بههه صههنایع55۰، دولت ها پذیرفتند کههه بیههش از 2۰۰۸بسیاری از سیاست های دولت ها مشکل را حادتر می کنند. در سا ل 

سوخت های فسیلی بپردازند. البته این رقم شامل یارانه های پنهانی مانند تخفیف های مالیاتی، گریزگاه های قانونی، و مبالغ هنگفههتی کههه صههرف
 میلیارد دلر صرف انرژی های تجدیدپههذیر کردنههد و ایههن45 دولت ها تنها 2۰۰۹دفاع نظامی از منابع نفتی می شود نیست. با این حا ل، در سا ل 

 دولت ها تریلیون ههها دلر از پههو ل مالیات دهنههدگان را در طههی سهها ل ها بههه–رقم شامل بیوسوخت ها نیز می شود. این یک داستانی قدیمی است 
شرکت های نفتی، گازی، و ذغالی و همین طور شرکت های فعا ل در زمینه تهیه الوار، تولید خودرو، توسعه فرودگاه ها و کشاورزی صههنعتی اعطهها

 میلیارد دلر برای یارانه  سوخت های فسیلی پرداخته اسههت. لیحههه۷2.5 دولت ایالت متحده به تنهایی 2۰۰۸ تا 2۰۰2کرده اند. بین سا ل های 



3۸۰۰تقریبهها – میلیههارد دلر 3۰۰ میلیون دلر را در زمینه کشاورزی پایدار اختصاص داده اسههت امهها ۷۸ ایالت متحده  2۰۰۸کشاورزی سا ل 
 میلیارد دلر برای تولیههد و مصههرف۹ دولت استرلیا حدود 2۰۰6 و 2۰۰5برابر آن را- صرف کشاورزی صنعتی متعارف کرده است. در سا ل های 

 میلیههارد دلر بههرای۰.3 میلیارد دلر آن برای زغا ل سنگ صرف شده است. در عوض استرالیا تنههها 1.5سوخت های فسیلی هزینه کرده است که 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی صرف کرده است. همه این اقدامات در راستای پایین آوردن قیمت سهوخت های فسهیلی و گهران نشهان

دادن انرژی های تجدیدپذیر بوده است.
2۰۰۹حتا دولت های ظاهرا دوستدار محیط زیست هم چندان کارهای بهتری انجام نمی دهند. رییس جمهور ایالت متحده باراک اوباما در سا ل 

گفت:  «تغییرات اقلیمی جدی، اضطراری و در حا ل رشد است ... اگر ما نتوانیم شجاعانه، سریع و  متحد  با آن مقابله کنیم  نسل های آینههده را
در خطر یک  فاجعه  بدون بازگشت  قرار داده ایم.»  اما پس از گذشت دو سا ل از ریاست جمهور اوباما، دولت او برای مواجهه با این چالش کههار

 را کههاهش داوطلبههانه دی اکسههیدکربن تهها2۰2۰زیادی نکرده است. دولت اوباما  افزایش کوچکی در کارایی خودروها داده و هدف خود تا سهها ل 
  اعلم کرده است. این امر بر هیچ تحقیق علمی معتبری مبتنی نیست و همان گونه که در فصل2۰۰5 درصد کمتر از سطح سا ل 1۷رسیدن به 

پنجم دیدیم کامل ناکافی است (این کاهش بسیار کمتر از آن چیزی است که حتا در اهداف ناچیز پروتکل کیوتو تعیین شده بود). 

تنها طرح دیگری در زمینه تغییرات اقلیمی که در ایالت متحده مورد حمایت سیاسی واقع شده، لیحه تجارت کربن است. این طرح آکنههده  از
شروط معاف کننده و خلء های قانونی است تا صنایع بتوانند از اقدام واقعی برای کاهش  انتشار کربن اجتناب کنند. حتا این پیشنهاد ضعیف نیز

 میلیارد دلری که صرف احیا کردن اقتصاد ایههالت۷۹2علی رغم در اکثریت بودن حزب دموکرات  در مجلس سنا رای نیاورد. تنها پنج درصد از 
 شد به انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی اختصاص یافت و دو درصد  نیز صرف حمل و نقههل عمههومی  شههد. حههدود2۰۰۹متحده در سا ل 

چهار برابر این میزان در آن سا ل صرف احداث جاده ها، فرودگاه ها و حمایت از شرکت های خودروسازی شد.
 درصههدی۸۰علی رغم تصویب مقرراتی که کشور را ملزم به کاهش – 2۰1۰ تا 1۹۹۷در همین حا ل، دولت حزب کارگر انگلستان در سا ل های 

 میلیارد دلر به صنایع هوایی یارانه پرداخت کرد؛ مجههوز حفههاری عمیهق15 می کند- از طریق معافیت های مالیاتی، سالیانه 2۰5۰کربن تا سا ل 
برای اکتشاف نفت در حوزه های جدید دریایی را صادر کرد؛ طرح های بزرگ فرودگاهی و جاده سازی را به اجرا گذاشههت؛ بههرای اسههتخراج ده ههها

معدن ذغا ل سنگ مجوز داد و از لغو برنامه احداث نیروگاه های زغا ل سنگی جدید خودداری کرد.

، میلیاردها دلر به پروژه هههای۹2دولت های شما ل در خارج از مرزهای خود نیز فعا ل بوده اند؛ از طریق پذیره نویسی  و موسسات اعتباری صادراتی
استخراج سوخت های فسیلی شرکت های چندملیتی خود کمک می کنند. دپارتمان های مخفی دولتی، بیمه رایگان به شههرکت های شههما ل مههی

 اگر این پروژه های آلینده سودآوری نداشههته باشههند، آنگههاه مهها مالیههات–دهند تا در سراسر جهان به استخراج ذغا ل سنگ، نفت و گاز بپردازند 
دهندگان باید خسارت آنها را جبران کنیم.

علی رغم این روند عموما نومیدکننده، مثا ل هایی از اقدامات مثبت دولت ههها نیههز وجههود دارد خصوصهها در سههطوح محلههی. مثل ایههالت کالیفرنیهها
تدابیری برای بهره وری انرژی  اتخاذ کرده که باعث شده مصرف سرانه انرژی ثابت بماند در حالی که این مقدار سرانه در سایر ایههالت تقریبهها دو

 طرح مالیات بر کربن را تصویب کرد که قیمت سوخت خودروها و انرژی خانه ههها2۰۰۸برابر شده است. ایالت بریتیش کلمبیا در کانادا در سا ل 
2۰۰۹. آلمهان در سها ل ۹3 بهی کربههن شههوند2۰16را کمی بال برده است. دولت بریتانیا تصویب کرده است که همه خانه های جدید باید تا سا ل 

 مگاوات پنل نصب شده است) و هدف آلمههان5۰۰ مگاوات پنل خورشیدی نصب کند (در مقایسه، در سراسر ایالت متحده 3۸۰۰توانسته است 
 درصد بههرق تجدیدپههذیر تهها2۰ است. هدف چین، بزرگ ترین مصرف کننده انرژی جهان، رسیدن به 2۰5۰ درصد برق تجدیدپذیر تا سا ل 1۰۰
 است.2۰2۰سا ل 

همه این نمونه ها نتیجه فشار شدید افکار عمومی  بوده است و دولت ها  غالبا با اکراه مجبور شده اند تا قوانین دوستدار محیط زیسههت را تصههویب
کنند. چرا که حتا با وجود افزایش انکار تغییرات اقلیمی اخیر، اکثریت جامعه هنوز باور دارند کههه تغییههرات اقلیمههی واقعههی و جههدی اسههت و از

 درصههد61 کشور مشخص کرد که 23 هزار نفر در 24 نظر سنجی بی بی سی از 2۰۰۹دولت های خود می خواهند که کاری بکنند.  در دسامبر 
2۹مردم  از دولت ها می خواهند تا در خصوص تغییرات اقلیمی هزینه کند حتا در صورتی که این کار برای اقتصاد مضر باشد. در حالی که تنههها 

92. Export Credit Agencies (ECAs)
)  را این گونه تعریف می کنند که «انتشار برآیند دی اکسیدکربن از همه مصارف انرژی در خانه به صفر برسد». که این تعریف خیلی روشن نیست.zero-carbon آنها یک خانه بدون کربن (۹3



 از مههردم2۰1۰درصد مخالف این موضوع بوده اند. حتا در ایالت متحده که ظاهرا منبع انکارهاسههت،  وقههتی در نظرسههنجی ای مههورخ آگوسههت 
پرسیده شد که آیا «دولت باید برای گازهای گلخانه ای که از مکان هایی مانند نیروگاه ها و پالیشگاه ها منتشههر می شههوند مقرراتههی را بههه منظههور

 درصههد بهها آن مخههالف بودنههد. وقههتی نخسههت وزیههر34 درصد پاسخ دهندگان پاسخ مثبت دادند و تنها 6۰کاهش گرمایش جهانی وضع کند»، 
استرلیا کوین راد نتوانست وعده خود مبنی بر ایجاد مقررات اقلیمی را عملی کند، مجبور شد استعفا بدهد. اما علی رغم همه اینههها، دولت هههای

شمالی هنوز هم در خصوص مسئله تغییرات اقلیمی به کندی اقدام می کنند.

چرا آنها کار بیشتری نمی کنند؟
دستان نفت آلود)1

 تههای۹5  بزرگ ترین واحههدهای اقتصههادی دنیهها، 15۰در چند دهه اخیر شرکت های بین المللی به شدت ثروتمند و قدرتمند شده اند. از مجموع 
. این موضوع به آنها نفوذ زیادی در اقتصاد جهانی می دهد و همچنین به آن ها امکان می دهد تا۹4 درصد) شرکت های خصوصی هستند63آنها (

برای اطمینان از وضع قوانین و مقرراتی که منافع آنها را تامین کند پو ل های هنگفتی خرج کنند. بهرای مثها ل، شهرکت ههای نفهت و گهاز بیهن
1۹۹۹. شرکت های نفت، گاز و زغا ل سنگ از سا ل ۹5 میلیون دلر برای لبی گری با دولت ها هزینه کرده اند354، حدود 2۰۰4 تا 1۹۹۸سا ل های 

 میلیون دلر تنها به سیاست مداران ایالت متحده پرداخت کرده اند. با توجه به اینکه شههرکت ها از طریههق یارانه ههها و114 بیش از 2۰1۰تا سا ل 
معافیت های مالیاتی میلیاردها دلر کسب می کنند، احتمال هزینه های این لبی گری را جزو سرمایه گذاری خود محسوب می کنند.

–این پو ل سیاست مداران را از دو طریق تحت تاثیر می گذارد. نخست، کمک می کند تا سیاست مداران دوستدار آلودگی در انتخابات پیروز شوند 

منه مورد از ده انتخابات کنگره ایالت متحده از سا ل   تا کنون، کاندیداهایی که بیشترین پو ل را خرج کرده اند پیروز شده اند. سناتورهای1۹۹2در 
 علیه استانداردهای کارامدی خودروها رای داده اند به طور میانگین دو و  نیم برابر سناتورهای موافق کارامههدی2۰1۰ایالت متحده که در ژوئن 

انرژی، پو ل از لبی سوخت های فسیلی را دریافت کرده اند. این الگو در پارلمان های سراسر جهان تکرار شده است (اگرچه تفاوت آنها غالبا کمههتر
از سیاست مداران ایالت متحده است). 

دوم اینکه پولی که شرکت های سوخت  فسیلی برای لبی گران حرفه ای، تبلیغات و کمپین های روابط عمومی هزینههه می کننههد مسههیر گفتمههان
 کمههپین راه انههدازی کههرده بودنههد و ده برابههر2۰1۰سیاسی را تغییر  می دهد. شرکت های نفتی برای لیحههه اقلیمههی ایههالت متحههده در سهها ل 

 که در ابتدا نیز چندان قوی نبود- مکررا تضعیف شههد و در نهههایت کنههار–دوستداران محیط زیست هزینه کردند. در نتیجه مقررات پیشنهادی 
گذاشته شد.

مشکل، اقتصاد نفهم است.)2
نفوذهای شرکت ها تنها به لبی گری مستقیم محدود نمی شود. ما اقتصاد خود را طوری تنظیم کرده ایم که سود و رشد اقتصادی کوتاه مهدت بهر
سلمت و معیشت مردم و بقای بلند مدت نوع بشر ترجیح داده می شود. این موضوع نفوذ شرکت های بزرگ و موسسات مههالی روی  دولت ههها را
ال ایجاد فرصت های شغلی و درآمدهای مالیاتی) که از بسیار قوی می کند ؛ زیرا آنها  انواع اهرم های کوتاه مدت اقتصادی را در دست دارند (مث
طریق آن ها می توانند به سیاستمداران فشار وارد کنند تا مقررات ملیم تری وضع کنند. در منطق اقتصادی فعلی مهم نیست که مزایای فرضههی
این همه معدن زغا ل سنگ، کارخانه  و مراکز خرید، هزینه مخفی بزرگ تری مانند آلودگی هوا، افزایش ضایعات، ترافیک سنگین تر در جاده ههها، از

دست رفتن فرصت های شغلی در فروشگاه های محلی  که تعطیل می شوند و البته افزایش انتشار کربن در بر داشته باشد .

1۰شرکت های معدنی زغا ل سنگ در استرلیا برای افتتاح معادن جدید نیازی به پرداخت مستقیم به سیاست مداران ندارنههد زیههرا بخههش معههدن  
 درصد تولید ناخالص داخلی کانادا6 استخراج شن های قیری  2۰۰۸ درصد صادرات را شکل می دهد. در سا ل 4۰درصد تولید ناخالص داخلی و 

 درصد صادرات آن کشور را تشکیل می داد در نتیجه جای تعجب نیست کههه دولههت کانههادا یکههی از بزرگ تریههن اشکا ل تراشههان کنفرانههس26و 
 بود؛ کانادا با تدوین اهداف الزام آور مخالفت کرد و تقاضای وضههع مقههررات سههخت گیرانه تری بههرای کشههورهای فقیرتههر2۰۰۹کپنهاگ در سا ل 

 وا ل مارت، اکسان وشل همگی از اندونزی، نروژ و یا دانمارک درآمد بیشتری دارند. عواید جنرا ل موتورز  بزرگ تر از ایرلند است و تویوتا از پرتغا ل درآمد بیشتری دارد.۹4
 میلیون دلر وارد حسآب های کمپین او شده است.1.۷جرج بوش، رییس جمهور ایالت متحده بیشترین حجم این پو ل را دریافت کرده است که ۹5



  از شههبکه اقههدامات۹6داشت. در نتیجه این کشور به عنوان ضد اقلیمی ترین هیئت در گفتگوهای کپنهاگ برنده جایزه مسخره« فسههیل عظمهها»
اقلیمی شد.

کدام دموکراسی؟)3
 درصههد مههردم فکههر۸۰هر چه دولت ها به شرکت های بزرگ نزدیک تر شده اند، از رای دهندگان خود بیشتر فاصله گرفته اند. در ایالت متحههده، 

 درصد فکر می کنند که سیاست مداران به نظههر جههامعه اهمیههتی نمی دهنههد. پههس از۹4می کنند کشور توسط چند ذینفع بزرگ اداره می شود و 
انتخابات، دولت های ما معمول وعده های خود را فراموش می کنند و اجازه می دهند که سیاست های آنان توسط هم پیمانان صنعتی و یا شایعاتی
که توسط رسانه ها پرورده می شود شکل بگیرد. بیشتر سیاست مداران که تحت تاثیر چرخه های کوتاه مدت انتخابههاتی هسههتند، بههه تفکههر بلنههد
مدت رغبتی ندارند و یا از اقداماتی که مقبو ل رسانه ها، شرکت ها یا بازار نباشد رویگردان هستند. ایههن شههرایط، یههک عرصههه تنههگ بههرای بحههث
سیاسی قابل قبو ل ایجاد می کند که هرچه بیشتر از خواسته های جامعه فاصله می گیرد. احزاب کوچک تر (ماننههد احههزاب سههبز) کههه از دریههافت
کمک مالی شرکت ها اجتناب می کنند در کمپین ها شکست می خورند و در جلب توجه رسههانه های غههالب نههاتوان هسههتند. همههه اینههها، احههزاب
سیاسی اصلی را در قبا ل سیاست های اقلیمی بیشتر و بیشتر مشابه یکدیگر می کند. هم اکنون، هیچ حزب اصلی در کشورهای ثروتمنههد شههما ل

سیاست هایی در دستور کار ندارد که واقعا تغییرات اقلیمی را برطرف کنند.
دموکراسی نباید این طور باشد. در دموکراسی ما دولت را انتخاب می کنیم تا به دنبا ل منافع جمعی ما باشد و در راستای مصالح عمومی حرکت

 رقههابت چنههد حههزب سیاسههی در چههارچوب–کند. ما برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز به اقدامات سریع داریم و شکل کنههونی سیاسههت ورزی 
محدود و مشخصی که شرکت های حامی آنها از پیش تعیین کرده اند و نادیده گرفتن خواسته های بیشتر عموم جامعه- نمی تواند ما را بههه موقههع
به این هدف برساند. در مقایسه، کشورهایی که اشکا ل مشارکتی تری از دموکراسی را دارند مانند بولیههوی و برزیههل شههاهد اقههدام های جههدی تههر
دولت هایشان بوده اند به نحوی که گاهی سیاست های دولتی به جای اینکه به شرکت های بزرگ سود برسانند به نفع اکثریت مههردم بههوده  اسههت.
البته هنوز هم در این کشورها مشکلت بزرگی وجود دارد اما آنها الگوی خوبی را در اختیار ما می گذارند.  فکر می کنید غیههر از زمههان انتخابههات

چقدر بر نمایندگان منتخب خود نفوذ دارید؟

دولت های کشورهای جنوب
آنها تا کنون چه کمکی کرده اند؟

مسائل در جنوب کمی متفاوت است. در واقع نفع مستقیم بسیاری از دولت های دنیای اکههثریت (جنههوب) در ایههن اسههت کههه تغییههرات اقلیمههی
برطرف شود. زیرا جمعیت و اقتصاد آنها هم اکنون تحت تاثیر آثار سوء این پدیده قرار دارند. در نتیجه صدای ائتلف دولت های جنوبی در خل ل
کنوانسیون سازمان ملل برای چارچوب گفتگوهای تغییرات اقلیمی بیشتر و بیشتر شنیده شد. آنها خواستار تدوین اهداف کاهش کربن الزامی و
سخت گیرانه ای برای کشورهای شما ل بودند، یعنی کشورهایی که بیشتری مسئولیت را در قبا ل این مشکل دارند. کشههورهای جنههوب همچنیههن

خواهان جذب اعتبار برای خروج جمعیت خود از فقر به روشی کم کربن هستند.

 اما علی رغم این کلمات زیبا، تصمیمات دولت های جنوب اغلب اشتباه بوده است. این دولت ها به نههدرت در برابههر  شههرکت هایی کههه خواسههتار
استخراج سوخت های فسیلی و یا تهیه الوار به روش های ناپایدار و کشاورزی صنعتی بودند مقاومت کرده اند. دولت های کشههورهای تولیدکننههده
نفت مانند نیجربه و برمه در صورت اعتراض مردم به حفاری ها، شدیدا در برابر مردم می ایستند. کشاورزان به راحتی از زمین هههای خههود بیههرون
رانده می شوند تا راه برای پروژه های بزرگ آلینده مانند معدن و یا سدسازی باز شود؛ و مردم بومی ساکن جنگل ها به منظور کمههک بههه پههروژه
های شرکت های چوب بری به نقاط دیگر کوچانده می شوند. کشورهایی مانند چین، هند و برزیل که در حا ل حاضر شاهد رشد اقتصادی بههالیی

هستند این اقتصاد را به وسیله سوخت های فسیلی و خصوصا زغا ل سنگ نیرو می بخشند.
البته استثناهایی وجود دارد. در ایالت اریسا در هند صدها روستا مستقیما از انرژی برق پنل های خورشیدی استفاده می کنند و قههرار اسههت کههه

 روستا برسد. چین نیروگاه های ذغالی قدیمی خود را تعطیل می کند  و هدف این کشور این است که درصههد2۰۰۰ به 2۰12این میزان تا سا ل 

96. Colossal Fossil



 میلیارد دلر را بههرای تقههویت اقتصههاد خههود45 درصد برساند. کره جنوبی 5۰ درصد به ۷۰برقی که از سوزاندن ذغا ل سنگ تامین می شود را از 
 درصد) برای بهره وری انرژی، انرژی های تجدیدپذیر و پاک سازی آلودگی ها اختصاص یافته است.۸۰ میلیارد آن (36هزینه می کند که 

جالب تر این که اکوادور نخستین کشوری است که داوطلبانه حجم قابل توجهی از سوخت های فسیلی را در زمیههن نگههه داشههته اسههت. در سهها ل
، حق طبیعت بر عدم بهره برداری و تخریب شدن در قانون اساسی جدید اکوادور مورد توجه قرار گرفت (و در رفراندوم ملی تاییههد شههد) .2۰۰۸

 توافق نههامه ای الههزام آور را امضهها کههرده2۰1۰اکوادور در این خصوص نخستین کشور دنیا است. در راستای این تعهدات، دولت اکوادور در سا ل 
 میلیون بشکه تخمیههن زده شههده اسههت را اسههتخراج نکنههد و در۸5۰ که حدود ۹۷است که تعهد می کند نفت موجود در زیر پارک ملی یاسونی

 تا زمانی که کشورهای ثروتمند حاضر باشند غرامت آنها را بپردازند. اکههوادور– هزار هکتار از جنگل های بارانی را حفظ کند 2۰۰نتیجه حداقل 
 میلیون دلر در یک دوره ده ساله (حدود نصف ارزش تخمین زده شده نفت) این کشههور ایههن حجههم35۰پذیرفته است در برابر دریافت سالنه 

 میلیون تن دی اکسیدکربن به جو جلوگیری خواهد کرد. برخی از کشههورهای اروپههایی علقههه4۰۰نفت را تا ابد استخراج نخواهد کرد و از ورود 

 این مقدار تنها بخش کوچکی از بودجه سالنه آنها خواهد بود. اگر این طرح اجرا شود، می توانههد–خود را در حمایت از این طرح اعلم کرده اند 
یک نمونه واقعی از مسئولیت پذیری تاریخی کشورهای شما ل باشد و گامی حیاتی در باقی گذاشتن سوخت های فسیلی در زمین باشد. اما  بههه

نظر می رسد دولت های شمالی مردد هستند و سرنوشت این پروژه نامعلوم است.

دولت مالدیو که شاهد تهدید زیر آب رفتن جزیره های کم ارتفاع خود به دلیل تغییرات اقلیمی است، طرح شجاعانه ای را برای رسهیدن بهه یهک
 شروع کرده است که در این طرح مالدیو تمام برق خود را از باد، خورشید و غلف نارگیل تامین خواهد2۰2۰اقتصاد بدون انتشار کربن تا سا ل 

کرد. در همین حا ل، دولت بولیوی در خصوص این مسئله یههک دیههدگاه دوراندیشههانه سیاسههی اتخههاذ کههرده و خواسههتار کنههار گذاشههتن سههریع
 درجه سانتیگراد محدود شود و برای حفاظت از جنگل های دنیا حقوق مههردم1سوخت های فسیلی در سطح جهانی شده است تا افزایش دما به 

 در کوچابامبا میزبان یک نشست جهانی اقلیمی دیگر بود.  هدف این گرد هههم آیههی2۰1۰بومی مورد حمایت قرار گیرد. بولیوی در آوریل سا ل 
این بود که جنبش های مردمی را از سراسر دنیا گرد هم آورد تا خواستار راه حل های واقعی برای تغییرات اقلیمی شوند. موضع سیاسههی بولیههوی

 هنوز اقتصاد بولیوی شدیدا به نفت و گههاز وابسههته–واقعا امیدوارکننده است اما رفتارهای عملی بولیوی هنوز فاصله زیادی با سطح ایده آ ل دارد 
 درصد افزایش یافته است.16 به میزان 2۰۰۷ تا 2۰۰6است و انتشار دی اکسیدکربن آنها بین سا ل های 

، کوبهها بههه1۹۹1از طرف دیگر، کوبا الگوی خوبی است از اینکه یک اقتصاد کم کربن چگونه خواهد بود است. پس از فروپاشی شوروی در سهها ل 
دلیل تحریم های ایالت متحده مجبور شد تا بدون نفت ارزان به بقای خود ادامه دهد. این کشور به سرعت بههه کشههاورزی ارگانیههک روی آورد و
برق حاصل از باد و خورشید به سرعت در جزیره رواج پیدا می کنند. مردم گرد هم آمدند و برای اصلی ترین نیازهای خود راه حل های کهم کربهن
پیدا کردند؛ شهر هاوانا باغ ها و باغچه های بسیار دارد و در میوه و سبزیجات کامل خودکفاست. در نتیجه بسیاری از مردم کوبا زندگی بهتری در

مقایسه با دوران نفت ارزان روسیه دارند.

چرا آنها اقدام بیشتری نمی کنند؟
واضح ترین مانع، پو ل است. برای اینکه کشورهای جنوبی بتوانند توسعه خود را بهه شهیوه ههای پایهدار دنبهها ل کننههد، بایههد کشههورهای شههمالی
مسئولیت تاریخی خود را بپذیرند و مبالغ قابل توجهی را صرف کمک به کشورهای فقیرتر کنند تا در سههریع ترین زمههان ممکههن بههه انرژی هههای

تجدیدپذیر روی بیاورند.
 دولت ها، شرکت ها و موسسات شمالی اقتصاد آنها را طوری  شکل–با این حا ل، مشکل عمیق تر از این است. جوامع جنوب تصادفا فقیر نشده اند 

داده اند تا برای شرکت های شما ل غذا، سوخت و مواد خام ارزان تهیه کنند. اگر بخواهیم بر تغییرات اقلیمی غلبههه کنیههم، ایههن فعالیت ههها بایههد
متوقف شود.

 بسیاری از این دولت ها فاسد، غیردموکراتیک یا حتا دیکتههاتوری هسههتند. بهها وجههود ایههن،–خود دولت های جنوبی نیز کامل بی تقصیر نیستند 

97. Yasuní National Park



بدترین دولت ها (مثل نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو و برمه) غالبا میراث کشورهای تاراج شده توسهط اسهتعمارگران اروپهایی هسهتند کهه
اقتصادهایی ناتوان و تحت کنتر ل اقلیتی ثروتمند برجا گذاشته اند. در برخههی از کشههورها هههم، دولت هههای شههما ل عامههل سههرنگونی دولت هههای
پرطرفدار و دموکراتیک و سرکار آوردن رژیم های دوستدار صادرات بوده اند (به تاریخ ایران، نیکاراگوئه، جمهوری دموکراتیک کنگههو و هنههدوراس
نگاه کنید). بسیاری از رژیم های استبدادی از تجارت های سودآور با شرکت های شمالی و روابط صمیمی با دولت ههای ثروتمنهد بههره می برنهد و

این خوش خدمتی به بقای آنها کمک می کند.

همچنین دولت های جنوبی  از سوی موسسات مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پو ل تحت فشار زیادی هستند تا صادرات ناپایدار خههود
کقبل آن قسط وام های تاریخی(و غالبا ناعادلنه) خود را به بانک ههها و دولت هههای شههمالی بپردازنههد. شههرط اعطههای بسههیاری از را ادامه دهند و از 
اعتبارات و کمک های بین المللی یا وام های بانک جهانی به پروژه های توسعه ای این است که کشور دریافت کننده باید آن اعتبههارات را در محههل
پروژه های استخراجی، زیرساخت های آلینده و یا روش های کشاورزی ناپایدار هزینه کند. فناوری های تجدیدپذیر که برای توسعه بههدون کربههن
مورد نیاز هستند غالبا توسط پروانه های ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری که به وسیله سازمان تجارت جهانی اعما ل می شود، مههورد حمههایت

هستند (پایین را ببینید) و این استفاده از فناوری های نوین را برای دولت های فقیر شدیدا گران می کند.

بخش خصوصی
آنها تا کنون چه کمکی کرده اند؟

کسب و کارهای خصوصی برای مدت زیادی نقش قدرتمندی در حوزه تغییرات اقلیمی ایفا کرده اند و متاسفانه این نقش اغلب منفی بوده است.
در اوایل قرن بیستم شرکت هایی مانند جنرا ل موتورز و فایرستون، با شدت و حدت به خرید سیستم های حمل و نقل عمومی پرداختند و سپس
آنها را تعطیل کردند در نتیجه رقابت حمل و نقل عمومی با خودروهای تولیدی خود را از بین بردنههد. بیههش از صههد شههرکت ترابههری عمههومی و
هزاران کیلومتر راه آهن در سراسر ایالت متحده حذف شدند و با لبی گری هماهنگ شرکتها بجای آن ها شبکه وسیعی از جاده ها و اتوبههان ههها

از محل اعتبارات عمومی احداث شد. رابطه عاشقانه ایالت متحده با خودرو در واقع یک ازدواج تحمیلی بود.

به همین ترتیب، فرهنگ مصرف گرای کنونی ما به طور تصادفی یا طبیعی شکل نگرفته است. این فرهنگ را شرکت ها و دولت ها ابداع کرده انههد.
پس از جنگ جهانی دوم سیاست مداران و تولیدکنندگان یک انگیزه مشترک پیدا کردند: افزایش رشد اقتصادی و مصرف. اهمیههتی نداشههت کهه
این مصرف ضروری باشد یا خیر یا به زندگی مردم چیزی می افزاید یا خیر. تا زمانی که مردم هر سا ل بیشتر و بیشتر خرید می کردند دولت ها و
شرکت ها می توانستند از مزایای کوتاه مدت رشد اقتصادی بهره مند شوند. مردم جامعه باید متقاعد می شدند که به همه این خرت و پههرت هههای
اضافه نیاز دارند.  اینجا بود که شرکت های بازاریابی وارد شدند. هزینه تبلیغات در ایالت متحده هر ساله بیش از یک میلیارد دلر افزایش یافت.
شرکت ها دریافتند که تولید محصولت ارزانی که به سرعت از رده خارج می شوند از محصولت با دوام سودآورتر است پس همه چیز به گونه ای

طراحی شد که زودتر خراب شود و از بین برود.

البته دسترسی به طیف وسیعی از کالها، خدمات و غذاهای جدید، زندگی بسیاری از مصرف کننده های شما ل را بهبود بخشید اما این به قیمت
تحمیل قراردادهای صادراتی ناعادلنه  به جوامع جنوب و راندن جهان در مسیر پر مصرف و به سمت یک فاجعه اقلیمی تمام شد. مطابق گفتههه

 به بعد ثابت مانده است پس این همه مصرف بیشتر ما را خوشبخت تر5۰محققان ایالت متحده، میزان خوشبختی در کشورهای شمالی از دهه 

 تغییر کشاورزی پایدار و کوچک مقیاس بههه کشههاورزی–نکرده است. شرکت ها نقش بزرگ تری  هم در داستان تغییرات اقلیمی بازی کرده اند 
صنعتی و سودآورتر؛ گسترش حمل و نقل هوایی در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم؛ انتقا ل بیشتر تولیدات از شههما ل بهه کشههورهای

جنوب. در همه این موارد، شرکت ها به دنبا ل پرسودترین روش ها بوده اند اگرچه این روش ها آلوده کننده ترین ها نیز بوده اند.
امروزه بسیاری از شرکت ها مشتاق هستند  تا سبز بودن خود را جار بزنند؛ اما در واقع چیز زیادی تغییر نکرده است. بریتیش پترولیوم در سهها ل

 درصد سرمایه گذاری های این شرکت در زمینه نفت و گاز۹4، 2۰1۰ شده است؛ با این حا ل، در آغاز سا ل ۹۸ ادعا کرد که «فراتر از نفت»1۹۹۷
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بوده است. شرکت های خودروساز مثل جنرا ل موتورز و تویوتا تنها چنههد خههودرو سههبز پیشههرو می فروشههند (ماننههد تویوتهها پریههویس کههه بنزیههن
می سوزاند اما چون هیبریدی است به ازای هر لیتر مسافت بیشتری را طی می کند)، اما بیشتر پو ل خود را از محل فههروش میلیون ههها خههودروی
پرمصرف آلینده کسب می کنند. سوپرمارکت ها یک یا دو قفسه را  به محصولت دوستدار محیط زیست اختصاصی می دهند، امهها بقیههه فضههای
فروشگاه را از غذاهای تولید شده  در سیستم صنعتی و اسباب بازی های پلستیکی ارزان پر می کنند. همه این شههرکت ها علیههه مقههررات محیههط

زیستی و برای گسترش بازار محصولت شان لبی گری می کنند.

 به نظر می رسد برخی از شرکت ها متوسط تا بزرگ تلش می کنند تا اخلقی باشند. بسیاری از شرکت های بیمه ای دریافته انههد کههه اجتنههاب از
فاجعه اقلیمی در آینده به نفع آنهاست و به صورت فعالنه در خصوص این باره گفتگو کرده اند و تلش می کنند تهها انتشههارهای خههود را کههاهش

 مخصوصا برای مبارزه با تغییرات اقلیمههی تاسههیس شههده اسههت؛ رییههس آن۹۹دهند. شرکت تولیدکننده انرژی های تجدیدپذیر «سولرسنچری»
جرمی لگت به صراحت در مورد دشواری های فعالیت اقتصادی پایدار در چارچوب اقتصادی که بر پایه نفت ارزان و رشد بی نهایت استوار اسههت

 تولیدکننده صابون لوش روغن نخل را در تمام محصولت خود ممنوع کرده است (کشت نخل روغنی1۰۰سخن می گوید. شرکت بریتانیایی لوش
باعث جنگل زدایی وسیع در آسیای جنوب شرقی شده است) و هر ساله هزاران دلر به فعهالن اقلیمهی می پههردازد. بها وجهود ایهن، ایهن چنیههن
شرکت هایی کامل استثنا هستند و حتا این شرکت های پیشرو نیز بدون کربن نیستند. هم پنل های خورشیدی و هم محصههولت آرایشههی بههرای

تولید و حمل و نقل به انرژی نیاز دارند که بیشتر آن هنوز هم از سوخت های فسیلی تامین می شود.

چرا شرکت ها بیشتر کمک نمی کنند؟
سودهای کاذب)1

همه چیز به سود ختم می شود. وظیفه قانونی مدیران شرکت ها، بالتر از هرچیزی، بیشینه کردن سههود سهههامداران شههرکت اسههت. در  حقیقههت،
لحاظ کردن منافع جامعه و محیط زیست در صورتی که با سودآوری شرکت در تضاد باشد، برای شرکت های سهامی عام غیرقانونی است. 

اگر سودآورترین محصولت یا خدمات آنها به حل مشکل تغییرات اقلیمی کمک کند، چه بهتر. آن ها سعی می کنند بیشههتر از آن بفروشههند امهها
این موضوع تنها برای چند شرکت محدود صحت دارد که هیچکدام جزو شرکت های بزرگ نیستند. برای بقیه شرکت ها تنها سه راه وجود دارد

تا بدون اینکه در سودآوری شان خللی ایجاد شود دوستدار محیط زیست باشند:

اقدامات اقلیمی مبتنی بر بهره وری که با مصرف کم انرژی یا مواد خام، موجب صرفه جویی برای شرکت شود
اقدامات اقلیمی که به بهبود وجهه عمومی برند بیانجامد و درنتیجه فروش را بیفزاید
عوامل خارجی(مقررات دولتی، اعتراضات عمومی) که استفاده از روش های آلینده را پرهزینه تر کنههد و در نههتیجه شههرکت را مجبههور

کند که انتشارهای خود را کاهش دهد.
بسیاری از شرکت ها  با تولید کالهای سبک تر، بازیافت آب، و کاهش مصرف انرژی های غیرضروری در زمینه بهره وری به نتایج خوبی رسیده اند.
اما هر حرکتی در راستای بهره وری محدودیت دارد. محدودیت در نقطه ای است که پس از آن دیگر نمی توان بدون افزایش قیمت، بهههره وری را

 جوامههع ثروتمنههد2۰۰۰ و 1۹۷۰افزایش داد . در همین حا ل، صرفه جویی های انرژی ناشی از بهره وری کمک زیادی نکرده اند. بین سهها ل های 
 درصد افزایش دادند امهها انتشههار گههازی آنههان همچنههان افزایههش یههافت. زیههرا4۰بهره وری انتشار دی اکسیدکربن به ازای هر دلر سود خود را تا 

 نههام دارد-1۰1افزایش تولید و رشد اقتصادی اثر این صرفه جویی ها را به باد دادند. همچنین مشکل دیگری وجود دارد که «پارادوکس جیههوون»
کاهش میزان انرژی و یا موادی که یک کارخانه می خرد تقاضا را در اقتصاد کاهش می دهد در نتیجه قیمت آن ماده کاهش می یابد و ایههن امههر
افراد دیگری را تشویق می کند تا میزان بیشتری از آن ماده را بخرند و در نتیجه اثر صرفه جویی زایل می شود. بهره وری داوطلبانه نمی تواند مهها

را به کاهش های کربنی  که نیاز داریم برساند.

99. Solarcentury
100. Lush
101. The Jevons Paradox



 بههه نههام «مسههئولیت اجتمههاعی1۰2 دیههده بههان شههرکت ها2۰۰6پیشرفت وجهه عمومی برند حتا کمتر از این مفید است. گزارش فوق العاده سا ل 
شرکت ها چه اشکالی دارد» با جزنیات نشان می دهد که چگونه شرکت ها می توانند تنها با انجام اقداماتی بسیار کوچک مزایای برندی سبز بودن
را به دست بیاورند. شرکت ها با ایجاد تغییرات کوچکی در ترکیبات محصولت، استفاده از کامیون های کمههتر، و یهها دادن مقههدار کمههی پههو ل بههه
خیریه های محیط زیستی، می توانند ادعا کنند که اکنون سبزتر شده اند و دوستدار محیط زیست هستند. این امر به آنها اجازه می دهد تا اعتبار
سبز بودن خود را به رخ بکشند، انتقاد کنشگران را پاسخ گویند و  بدون اینکه تغییرات واقعی در کلیت فعالیت های خود ایجاد کنند فروش خود
را  افزایش دهند. نکته این است: چون این تلش های ظاهری به آنها اجازه می دهد تا با صرف هزینه ای اند از مزایای برند سبز بهره ببرند، ایجاد
ای تغییرات واقعی و پرهزینه تر که برای جلوگیری از فاجعه اقلیمی مورد نیاز است برای آنها غیرقانونی می شهود. اگهر قهدری ظاهرسهازی بهه ج

اا    ظاهرسازی را انتخاب کند. بایدبازسازی کل سیستم، فروش کلی برند را بال ببرد، شرکت قانون

شرکت هایی که باید بزرگترین تغییرات را ایجاد کنند - شرکت هایی که کارشان استخراج سوخت های فسیلی اسههت؛ خههودرو یهها سههیمان تولیههد
می کنند یا درختان جنگل را قطع می کنند-  مشکلت عمیق تری دارند که با بهره وری و برندهای سبزتر قابل حل شههدن نیسههت. هسههته اصههلی

راهی که آنها بیشترین سود را کسب می کنند- اساسا ناپایدار است. ممکن است بسیاری از مدیران این شرکت ها از این امههر کههامل–تجارت آنها 
راضی باشند و یا آن را انکار کنند اما حتا کارمندانی که واقعا می خواهند که شرکتشان روش های خود را تغییر بدهد در حل این مسههئله بغرنههج
مانده اند: قانون شرکت ها از مدیران می خواهد که بیشترین سود را عاید سهامداران شرکت کنند و نتایج این بیشینه کردن سود بههرای دنیهها هههر
چه باشد اهمیتی ندارد. تا زمانی که حفاری برای استخراج نفت یا تولید خودروهای ناکارامد سود بیشتری از گزینه های دیگر نصیب سهههامداران

می کند  برای کارکنان شرکت میسر نیست آن ها را متوقف کنند.

 داستانی معاصر–اکسان در برابر بریتیش پترولیوم 
 سا ل اخیر نمونه بسیار عههالی  از دو نههوع2۰، دو شرکت از بزرگترین شرکت های نفتی دنیا اکسان و  بریتیش پترولیوم بودند. اقدامات آنها در 2۰۰۹در سا ل 

1۰3واکنش شرکت های آلینده در مقابل تغییرات اقلیمی بوده است: انکار و سبزشویی

ر هسهتند ه حاض اکسان در زمینه صنعت انکار پیشرو بوده است و میلیون ها دلر را صرف اندیشکده ها، دانشمندان و سیاست مداران شارلتانی کرده است ک
اعلم کنند که تغییرات اقلیمی مشکل خاصی نیست. علی رغم اینکه این شرکت بالخره با  اکراه پذیرفت که تغییرات اقلیمی واقعی اسههت و  از فعالیت هههای

 گزارش2۰1۰ قو ل داد که از تامین اعتبار منکران تغییرات اقلیمی خودداری کنند، مجله تایمز انگلستان در جولی 2۰۰۸انسان ها ناشی می شود و در سا ل 
 میلیون دلر دیگر به گروه های ضد دانش اقلیمی کمک کرده است.1.5داد که این شرکت هنوز این کار را ادامه می دهد و 

 مههورد انتقههاد قههرار1۹۹۰بریتیش پترولیوم راه دیگری را پیش گرفته است. وقتی شرکت های نفتی به دلیل اعما ل غیراخلقی و آلوده سازی هایشان در دهه 
ککن سارو ویوا  مطرح  بود، بریتیش پترولیوم برند خود را تغییههر1۹۹5 در سا ل 1۰4گرفتند، خصوصا وقتی نقش شرکت شل در ماجرای اعدام فعا ل نیجریه ای 

داد و ادعا کرد که فراتر از نفت خام رفته است، چندین شرکت تولید برق خورشیدی را خرید و از سوی بسیاری از گروه های محیط زیستی به عنههوان رهههبر
حرکت سبز تشویق شد. مدیر عامل این شرکت در کنفرانس های زیادی در مورد نیاز به عبور از نفت صحبت کرد و بریتیش پترولیوم در اجرای راه حل هههای

 سا ل پس از این برندسازی، وقههتی یههک خطههای  تکنیکههی در دکههل نفهتی13اقلیمی مناسب برای شرکت ها مانند تجارت کربن نقش فعالی ایفا کرد. حدود 
شرکت بریتیش پترولیوم در خلیج مکزیک رخ داد و میلیون ها لیتر نفت را وارد این خلیج کرد، جهان به خاطر آورد که چههه تغییههرات انههدکی حاصههل شههده

 درصد فعالیت های بریتیش پترولیوم در حوزه سوخت های فسیلی بود و در زمانی که این ماجرا رسانه ای شد،۹4است. برخلف این همه سخنان زیبا، هنوز 
این شرکت  در صدد استخراج شن های قیری در کانادا بود.

تصور کنید که کسی یک لوله فاضلب را به اتاق نشیمن شما وارد کرده است. مطمئنا شما از او خواهید خواست که آن را جا به جا کنند و شکایتی نیههز بههه
مقامات محلی تقدیم خواهید کرد. واکنش اکسان این خواهد بود که انکار می کند که چنین لوله ای وجود دارد، به مقامات رشوه می هد تا موضوع را نادیههده
بگیرند، تیمی از دانشمندان را می فرستد تا توضیح بدهند که فاضلب تصفیه نشده در واقع برای شما خههوب اسههت و بههه ریختههن فاضههلب ادامههه می دهههد.
واکنش بریتیش پترولیوم این خواهد بود که به شما اطمینان می دهد که آنها در حا ل کار بر روی مشکل هستند، از مقامات محلی برای تولید فاضلب کمههی
تمیز تر اعتبار دریافت می کنند؛ چند گلدان گل برای شما می فرستند تا اتاق نشیمن شما را زنده تر کنند و به ریختن فاضلب به اتاق شما ادامه می دهند.

102. Corporate Watch
103. greenwash
104. Ken Saro-Wiwa



این مقوله سوم(عوامل خارجی) است که بیشترین امیدواری را برای تغییر رفتار شرکت ایجاد می کند. زیرا اگر قوانین خوبی برای بههه ضههابطه در
آوردن فعالیت شرکت ها تصویب و اجرا شوند باعث خواهد شد که برای شرکت ها  آلوده کردن پرهزینه تر از پاک کردن شود. اعتراضات عمومی
و اقدامات مستقیم می توانند به شهرت یک شرکت صدمه بزند و یا هزینه های آن را افزایش دهد که این کههار سیاسههت های آلینههده را بیههش از
آنچه سودآور باشند دردسرساز می کنند. متاسفانه ما هنوز اعتراضات و یا مقررات مناسب کافی برای مجبور کردن شههرکت ها بههه انتخههاب مسههیر

پایدار نداریم.

دردهای فزاینده)2
در همین حا ل، هزاران شرکت کوچک تر و آلترناتیو وجود دارند که تلش می کنند واقعا کم کربن باشند اما قدرت و نفوذ بسیار کمتری از رقبای
بزرگ و ناپایدار خود دارند. کسانی که قوانین جهانی تجارت را می نویسند یا برای دریافت یارانه هههای هنگفههت از دولههت ههها لبی گههری می کنههد

فروشگاه های مستقل، مزارع خانوادگی و یا شرکت های چاپ سبز کوچک نیستند.
تنها راهی که کسب و کارهای کوچک سبز می توانند در اقتصادی مبتنی بر رشد دائم دوام بیاورند این است که مدام رشد کننهد. آن هها همهواره
تحت فشار خرد کننده ای هستند تا  مشابه رقیبان شان در دنیای تجارت رفتار کنند. غالبا این موضوع به معنای کاهش هزینه ها، پایین آوردن
استانداردها، و افزایش انتشار کربن است. این روند غیرقابل اجتناب نیست اما تا زمانی که بیشتر شرکت ها کارها را ارزان تر انجام می دهند و نههه

پاک تر،  آلترناتیوهای کم کربن در رقابت مشکل خواهند داشت.

موسسات مالی بین المللی
آنها تا کنون چه کمکی کرده اند؟

) حفههظ  «ثبههات» وضههعیت اقتصههاد جهههانی وWTO)، بانک جهانی، و سازمان تجههارت جهههانی(IMFهدف اعلم شده صندوق بین المللی پو ل (
تشویق «تجارت آزاد» است. هر انگیزه باشکوه و خوبی که در تاسیس آنها وجود داشته،  در واقع آنها کمک کرده اند تا بیشتر مردم دنیهها در فقههر
باقی بماند؛ جوامع جنوب را  مجبور کرده اند تا از راه های ناپایدار توسعه یابند؛ و پو ل ها را به صنایع و فعالیت های آلینههده سههرازیر کههرده انههد.
صندوق بین المللی پو ل پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شد تا برای کشورهایی که اقتصاد نابسامانی داشتند اعتبار تههامین کننههد تهها از سههقوط
واحد پو ل آنها جلوگیری کند. نقش این سازمان در طی سا ل ها تغییر و تحو ل پیدا کرده است و اکنون کار اصلی آن به عنوان یهک ضهابط مهالی
است تا مطمئن شود کشورها بدهی های بین المللی خود را بازپرداخت می کنند. صندوق بین المللی پو ل کشورهای بدهکار را مجبور می کند تهها
اهش دهنهد زیهرا ایهن تهدابیر اقتصاد خود را مجددا شکل دهی کنند و درآمد کوتاه مدت خود را به حداکثر برسانند، مخارج عمومی خهود را ک
ظاهرا به آنها کمک می کند تا بدهی خود را زودتر تصفیه کنند. این روند معمول آثار وحشتناکی بر کشورهای بدهکار دارد. برای مثهها ل، اقتصههاد

  توسط صندوق بین المللی پو ل«اصلح ساختاری» شده است. در پی اجرای این  برنامه های «اصلحی»، تولید صههنعتی1۹۸۰کاستاریکا در دهه 
موز و گوشت گاو در این کشور سر به آسمان زد و این منجر به جنگل زدایی، آلودگی آب ها، تخریب زمین ها و از بین رفتن زمین های کشههاورزی
معیشتی شد. وقتی صندوق بین المللی پو ل غنا را مجبور کرد تا تمام اقتصاد خود را بر تولید کاکائو متمرکز کند، این امهر منجهر سهقوط شهدید
قیمت جهانی شکلت شد و اقتصاد غنا دچار فاجعه بزرگی شد و در نتیجه بسیاری از غنایی ها برای تامین هزینه های خود بههه بریههدن جنگههل
اا کل جنگل های ویتنام نههابود شههد. برنههامه های گرمسیری روی آوردند. روند مشابهی در خصوص تولید قهوه در ویتنام رخ داد و در نتیجه تقریب
صندوق بین المللی پو ل حتا در افزایش درآمد کشورها هم موفق نبود (تحقیق خود صندوق نشههان می دهههد کههه هیههچ تفههاوت قابههل تههوجهی در

عملکرد اقتصادی کشورهایی که در آنها اصلحات ساختاری انجام شده است و سایر کشورها وجود ندارد.)

بانک جهانی در اصل برای وام دادن برای کمک به کشورهای آسیب دیده در جنگ تشکیل شد تا این کشورها بتوانند زیرسههاخت هههای خههود را
بازسازی کنند. امروزه این سازمان بزرگ ترین منبع تأمین مالی برای پروژه های زیرساختی در کشورهای جنوب است و در نتیجه نفوذ زیادی در

خصوص آنچه در این کشورها ساخته می شود دارد.



متاسفانه علی رغم بسیاری از اعلمیه های با شکوه در مورد سیاست های اخلقی مختلف این سازمان، به نظر می رسهد بانهک جههانی بهه نهدرت
 پروژه هههای ایههن بانههک عامههل1۹۹۰عوامل محیط زیستی و یا اجتماعی را در موقع انتخاب پروژه ها برای تامین اعتبار در نظر می گیرد. در دهه 

 بیش از سه چهارم وام های این بانک در پروژه های حوزه انرژی2۰۰6تولید حدود هفت میلیارد تن دی اکسیدکربن در سا ل بوده است. در سا ل 
به سوخت های فسیلی اختصاص یافته است و جمع این ارقام هر ساله بالتر رفته انههد. وام هههای بانههک جههانی یکههی از دلیههل اصههلی اسههتخراج
ذغا ل سنگ و سوزاندن آن در چین، روسیه، هند، اکراین، و پاکستان در حد میلیاردها دلر بوده است. ایههن بانههک حجههم عظیمههی از پههو ل را بههه
پروژه های استخراج نفت، خطوط لوله، و جنگل زدایی در سراسر جهان تزریق کرده و سایر وام دهندگان را نیز تشویق می کند تهها همیههن کههار را

انجام دهند. 

سازمان تجارت جهانی شوربختانه سازمانی متناقض است. این سازمان به نام تشویق تجارت آزاد، به تدوین قوانینی برای جهانی می پههردازد کههه
تجارت جهانی را شدیدا به نفع کشورها و شرکت های ثروتمند کنتر ل می کند. کشورهای عضو در صورت تلش برای محههدود کههردن فههروش یهها

 دارد1۰5واردات هر کالیی به هر دلیلی، شدیدا مجازات می شوند. سازمان تجارت جهانی چنان تعریف گسههترده ای از «محههدودیت های تجههاری» 
که قوانین زیست محیط زیستی، سلمتی و حقوق بشر را نیز در بر می گیرد. همچنین ایههن سههازمان مقههررات مربههوط بههه حقههوق مخههترعین و
مالکیت های فکری را تنظیم واجرا می کند. این امر از دو راه به تغییرات اقلیمی مربوط می شود: نخسههت اینکههه ضههوابط ایههن سههازمان، تصههویب
قوانین برای تحریم کالهای پرکربن را در هر کشوری دشوار می کند - کالهایی مانند فولد فرآوری شده با ذغا ل سنگ، یا نفت حاصههل شههده از
شن های قیری. اگر کشوری بخواهد این محصولت پرکربن را تحریم کند، کشورهای تولیدکننده می توانند از مقههررات سههازمان تجههارت جهههانی
استفاده کنند و شکایت کنند که مورد محدودیت های تجاری و تبعیض ناعادلنه واقع شده اند و سازمان تجارت جهههانی ایههن قههدرت را دارد کههه
ال در نسخ قانون هوای پههاک ایههالت متحههده در مقررات داخلی کشورها را نسخ کند. این اتفاق در مورد مقررات محیط زیستی رخ داده است مث

 که  تلش می کرد تا واردات  آلینده ترین انواع گازوئیل را محدود کند. در ثانی، مقررات سختگیرانه حقوق مخترعین کههه سهازمان1۹۹۰سا ل 
تجارت جهانی به اجرا می گذارد، دستیابی کشورهای جنوبی را به تکنولوژی های انرژی  تجدیدپذیر دشوارتر می کند. توافق های تجههاری منطقههه

ای و دوجانبه مانند معاهده تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) نیز  آثار مشابهی دارد.

چرا این سازمان ها بیشترکمک نمی کنند؟
مثا ل هایی که در بال ذکر شد نشان می دهند که برنده حقیقی همه فعالیت های این سازمان ها، شرکت های شما ل بوده اند که بازارهههای جدیههد
به رویشان گشوده شده؛ سود خود را افزایش داده اند و منبع ارزان مواد خام را به دست آوده اند. مشکل اصلی صههندوق بین المللههی پههو ل، بانههک
جهانی و سازمان تجارت جهانی این است که آنها اساسا سازمان هایی غیردموکراتیک و غیرپاسخگو هستند که توسط کسانی اداره می شههوند کههه
بیشترین پو ل را به آنها می دهند (دولت ها و صنایع ثروتمند شما ل). تصمیم های آنها در پشت درهای بسته گرفته می شوند و نظر عمههوم در آن

لحاظ نمی شود. اصل جای تعجب نیست که فعالیت های آنها در نهایت به نفع ثروتمندان و به ضرر مردم و اقلیم تمام می شود.

اقتصاددانان
آنها تا کنون چه کمکی کرده اند؟

در اقتصاد امروز، جریان غالب مدافع تئوری «نئوکلسیک» است. به بیان ساده، این نوع نگرش اقتصادی معتقد اسههت کههه بهههترین راه ثروتمنههد
کردن مردم، بیشینه کردن رشد اقتصادی است و بهترین راه برای افزایش رشد اقتصادی، اجازه دادن به کسب و کارها برای اسههتخراج، پههالیش،
تولید و تجارت هرچه بیشتر و هر چه سریع تر است. هر چیزی که مانع کسب و کار شرکت ها شود (مانند کنههتر ل عمههومی بههر منههابع، خههدمات
عمومی دولتی مانند سلمت و آموزش، مقررات محیط زیستی و یا ضوابط کارگری) مانع تجارت آزاد است و این موانع باید برداشته شههوند و یهها

خصوصی شوند.

105. trade restrictions



این نوع اقتصاد شکست خوده است. برای ایجاد یک دنیای عادلنه تر و اجتناب از فاجعه اقلیمههی، مها نیهاز بههه مقههررات بیشههتری بههرای کنهتر ل
شرکت های آلینده داریم نه مقررات کمتر. ما نیازمند این هستیم که قدرت مردم و جوامع بیشههتر از قههدرت بازارههها باشههد. وسههواس بیمههارگونه
اقتصاددانان بر رشد و سود کوتاه مدت مقدم بر هر چیز دیگر، کمک کرده تا اقتصاد جهانی با مصرف منابع طبیعی زمین، پراکندن آلودگی ها در
هوا و بهره کشی از کار ارزان و یا رایگان فقیرترین مردم دنیا، ما را به لبه این پرتگاه اقلیمی برساند. اگرچه این سیستم، زندگی خیلی از افراد را
بهبود بخشیده است اما این مزایا فقط در میان اقلیتی از جمعیت جهان توزیع شده است. طبق گزارش مقاله «رشد ممکههن نیسههت» از سههازمان

یب فقرایهی شهده کهه6۰ دلر رشد در درآمد سرانه مردم جهان، تنها 1۰۰ به ازای هر 2۰۰1 تا 1۹۹۰، بین سا ل های 1۰6اقتصاد نوین  سنت نص
 دلر بود.2.2کمتر از یک دلر در روز در آمد دارند در حالی که در دهه قبل این مقدرا 

)  است که نشانگر میزان فعالیت های اقتصههادی اسههت. ایههن عههدد تنههها بههه مههاGDPمنظور اقتصاددانان از رشد، افزایش تولید ناخالص داخلی (
می گوید که چه مقدار پو ل برای خرید کالها و خدمات هزینه شده است در نتیجه معیاری کامل خام اسههت و چیههزی در مههورد اینکههه آیهها ایههن
اا به زندگی افراد سود می رسانند یا خیر نمی گوید. وقتی سیل یا توفانی رخ می دهههد، بههه دلیههل همههه فعالیت هههای اضههافه کالها و خدمات  واقع
اقتصادی مثل پرداخت حقوق تیم های نجات، عملیات پاک سازی خرابی ها، بازسازی ویرانی ها، هزینههه هههای بیمارسههتآن ها و مراسههم ترحیههم،
تولید ناخالص داخلی بال می رود. اما در اقتصاد «نئوکلسیک» این فرض ناگفته وجود دارد که افزایش تولید ناخالص داخلی همیشه خوب اسههت
و برای حفظ افزایش تولید ناخالص داخلی باید هر ساله کالهای بیشتر و بیشتری را تولید و خرید و فهروش کنیهم. مسهلم اسهت کهه ایهن کهار
نیازمند مواد و انرژی بیشتر در هر سا ل است (که مستقیما در تضاد با کاهش مصرف انرژی برای مقابله با تغییرات اقلیمی است). رشد بی نهایت
تنها به این دلیل ممکن دانسته می شد که ما به سوخت های فسیلی ارزان دسترسهی داشههتیم امهها چنیهن چیهزی دیگهر وجههود نههدارد. مها بایهد

سوخت های فسیلی  را در زمین باقی بگذاریم.

چرا  بیشترکمک نمی کنند؟
اقتصاددانان واقعگرای زیادی وجود دارند که راهکار های متفاوتی را برای اداره اقتصاد پیشنهاد می کنند و صدای آنههها در حهها ل بلنههد تههر شههدن

 جایزه نوبل اقتصاد را برد. او نشان داد جوامع محلی به خوبی می توانند منههابع مشههاع شههان را1۰۷، الینور استروم2۰۰۹است. برای مثا ل، در سا ل 
 و سایر متفکران برجسته برای دهه ها در حا ل1۰۹، ئی اف شوماخر1۰۸بدون نیاز به کنتر ل دولت ها و یا خصوصی سازی مدیریت کنند. هرمان دالی

توسعه مد ل های «وضعیت پایدار» و یا مد ل های اقتصادی متعاد ل مبتنی بر تولید پایدار به جای رشد بی پایان بوده اند. آنها نشان داده اند که به
خوبی می توانیم بدون رشد اقتصادی،  شغل، حقوق بازنشستگی و پس انداز ایمن داشته باشیم. در واقع، یک اقتصاد متعاد ل، امن تر هههم خواهههد

بود زیرا دیگر بر رشدهای ناپایدار که منجر به سقوط های ناگزیر می شوند مبتنی نیست و  رکود در آن جایی نخواهد داشت.
 چگونه می توانیم در–متاسفانه، دولت ها و کسب و کارها هنوز گرفتار ایده رشد بی وقفه هستند اگرچه روشن است که  این ایده منطقی نیست 

یک سیاره محدود تا بی نهایت رشد کنیم؟ مشکل این است که رشد برای مدت مدیدی مزایای چشمگیر کوتاه مدت را برایمان به ارمغان آورده
است پس معضلت درازمدت آن کمتر به چشم می آیند. مردم چنان در مورد اقتصاد صحبت می کنند که گویا یک بحث علمی و تکنیکی اسههت،

 هیچ چیز طبیعی و بدیهی در این نوع سیستم اقتصادی وجههود نههدارد. مها عامههدانه توسههط–اما در واقع اقتصاد یک موضوع کامل سیاسی است 
سیاست مداران و رهبران تجاری به این مسیر کشیده شده ایم. مسیرهای دیگری نیز وجود دارد.

کنشگران اقلیمی
آنها تا کنون چه کمکی کرده اند؟

احتمال بزرگ ترین موفقیت کنشگران اقلیمی، افزایش آگاهی عمومی درباره تغییرات اقلیمی بوده است. انواع پیروزی های محلی نیههز در سراسههر

 توسعه پروژه های سوخت های فسیلی و پروژه های جنگل زدایی متوقف شده اند، توسعه جاده ههها و فرودگههاه ههها کنههار–جهان  حاصل شده است 
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نهاده شده اند؛ انرژی های تجدیدپذیر و پروژه های بهره وری آغاز شده اند؛ گروه های اجتماعی غذاهای محلی کم کربن فوق العاده ای تولید کرده اند
و حمل و نقل کم کربن انجام داده اند؛ کنشگران  فعالنه خود و دیگران را آموزش داده اند؛ احزاب سیاسی سبز موفقیت هایی داشته اند، خصوصا

 درصد آرا را کسب کرده اند و کمک کرده اند تا مسائل اقلیمههی در گفتمههان غههالب سیاسههت مطههرح شههوند1۰ تا 5در اروپای غربی که غالبا بین 
(اگرچه احزاب سبز در دولت های ایرلند و آلمان برای خیانت به اصو ل خود مورد انتقاد واقع شده اند). می توان گفت کههه هیههچ قههانون دوسههتدار

محیط زیست که توسط دولت ها تصویب شده  بدون فشارهای جامعه تصویب نمی شد. 

برخی از روابط مهم برقرار شده است. سازمان های خیریه بزرگ اکنون اهمیت مسههئله اقلیههم را درک می کننههد و خیلههی بیشههتر از آن صههحبت
می کنند. به لحاظ تاریخی، شرکت ها ودولت های آلینده غالبا تلش کرده اند تا کارگران و فعالن محیط زیست را علیه یکدیگر بشورانند (با ایههن
بهانه که اقدامات محیط زیستی به معنای کم شدن فرصت های شغلی است)، اما نشانه هایی وجود دارد که فعالن کارگری و کنشگران اقلیمههی
اکنون در حا ل یافتن نقاط مشترک هستند. برای مثا ل، چند اتحادیه تجاری انگلستان با گروه کمپین علیه تغییرات اقلیمی همصدا شده اند تها از

دولت بخواهند تا در اقتصادی کم کربن برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی اقلیمی سرمایه گذاری کند.
اما علی رغم همه اینها، انتشار دی اکسیدکربن هنوز در حا ل افزایش است.

چرا  بیشترکمک نمی کنند؟
ان جی اوهای محیط زیستی بزرگ (از گروه های «محافظه کههار»تههر ماننههد کلههوب سههی یرا و لیههگ رای دهنههدگان حفههاظت گرفتههه تهها گروه هههای

) باید حامیان خود را متقاعد کنند که متناسب با کمههک هههای دریههافتی خههود کههار می کننههد و11۰«رادیکا ل»تر مانند صلح سبز و دوستان زمین
فعالیت هایشان نتایجی در بر دارد. این موضوع فشار زیادی بر آنها وارد می کند تا با دولت ها و شههرکت ههها تعامههل کننههد تهها بلکههه بههه تغییههرات
کوچکی در سیاست ها دست پیدا کنند و بعد بتوانند این تغییرات جزئی را به عنوان پیههروزی هههای بههزرگ قلمههداد شههوند. در نههتیجه  این طههور
می شود که گروه های سبز، شرکت هایی را که تغییرات بسیار جزئی ایجاد می کنند مورد تشویق قرار می دهند و آنها را در مورد سایر فعالیت های
آلینده خود به چالش نمی کشند. این موضوع خصوصا در ایالت متحده این رویه بههه طههور اسههفناکی رایههج شههده اسههت مثل گروه هههایی ماننههد

 مستقیما از شرکت های آلینده اعتبار دریافت می کنند. 112 و نگهداری از طبیعت111محافظت بین المللی

همچنین بسیاری از کنشگران تمرکز خود را مصروف متقاعد کردن مردم برای ایجاد تغییرات کوچک در سههبک زندگی شههان کههرده انههد . البتههه
استفاده کمتر از انرژی در خانه، استفاده کمتر از خودرو و خرید کمتر وسایل بیهوده کارهای مثبتی هستند اما در مقیاس مورد نیاز مهها تفههاوتی

 ما باید کل اقتصاد خود را مجددا طراحی کنیم نه اینکه تنههها چنههد شیشههه را بههرای بازیههافت تفکیههک کنیههم. ایههن پرداختههن–ایجاد نمی کنند 
انحصاری به رفتار مصرف کنندگان منجر به ایجاد این گمان شده است که نبرد با تغییههرات اقلیمهی خلصهه می شههود بهه مصههرف کمهتر، کنهار
گذاشتن برخی چیزها و یا انجام برخی تکالیف در خانه. این ناامیدکننده است. در واقع، اجتناب از فههاجعه اقلیمههی مسههتلزم همکههاری مشههترک

انبوهی از افراد متعهد و پرشور برای تحو ل به یک دنیای کم کربن است. دنیایی که از بسیاری جهات دنیای بهتر و عادلنه تری خواهد بود.

در سوی دیگر این طیف، فعالن رادیکا ل تر همیشه در توضیح موقعیت خود به عموم جامعه هشیار نبوده اند و غالبا نصیحت گر یا مزاحم نمههوده
اند. همچنین کنشگران اقلیمی گاهی به اندازه انکارکنندگان دست راستی به ایدئولوژیک بودن متهم شده اند و تصههور شههده کههه می خواهنههد  از
تغییرات اقلیمی به عنوان بهانه ای  برای پیش بردن یک برنامه دست چهپی، آنارشیسههتی یهها ضههد کاپیتالیسههتی بهههره بههرداری سیاسههی کننههد.

 درست است که کسانی که معتقداند که ما باید قدرت شرکت ها را به چالش بکشیم.کنشگران باید در این خصوص دقت بیشتری به عمل آورند
و یا به دلیل دیگر اقتصاد را از نو طراحی کنیم، احتمال در مورد تغییرات اقلیمی نیز فعا ل تر هستند زیرا این مطالبات نه تنها در تضاد با تفکههر
فعلی آنها نیست بلکه با آن هماهنگ است اما این نکته هم درست است که مقابله با تغییرات اقلیمی به معنای ایجاد تغییرات عمده در اقتصاد و
به چالش کشیدن برخی از اصو ل مسلم کاپیتالیسم مانند رشد بی پایان است. علم هم همین را به ما می گوید اما باید به یاد داشههته باشههیم کههه
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تغییر نگرش برای بسیاری از مردم کار شاقی است. ما باید این مسائل را با حساسیت اما صادقانه با مردم در میان بگذاریم.

 اگرچه ما مههی پههذیریم–کنشگران اقلیمی، تا حدی به همین دلیل موفق نشده اند آگاهی بیشتر مردم را در عرصه عمل به منصه ظهور برسانند 
که تغییرات اقلیمی در حا ل رخ دادن است اما بسیاری از ما هنوز هم باور نداریم که تغییرات اقلیمی جدی هستند بههه زنههدگی مان مربههوط مههی

شوند.
خوشبختانه تغییر شروع شده است. کارکنان سرخورده  ان جی اوها که از پیشرفت کند در این دهه ها به رغم فوریت وضههعیت اقلیمههی بههه سههتوه
آمده اند، از کارفرمایان خود می خواهند تا قاطع تر باشند. ائتلف هایی بین کنشههگران اقلیمههی، گروه هههای توسههعه ای، کنشههگران حههوزه فقههر و

،org.35۰سلمت، فعالن کارگری و جوامع خط مقدم تغییرات اقلیمی شکل گرفته است. گروه های اجتمههاعی و شههبکه های کمههپینی ماننههد   
ی علیههه آلههوده کننههده ها115 به آموزش و حمایت از فعالن می پردازند تا اقدام های صلح آمیز مسههتقیم114 و کنش عدالت اقلیمی113کمپ اقلیمی

انجام دهند. این اقدام ها فوریت مسئله و اهمیت آن را به مردم خاطرنشان می کنند و مبارزه را سریع تر به پیش  می برنههد و می توانههد منجههر بههه
تاخیر یا توقف پروژه های آلینده شوند. امروزه کنشگران صادقانه تر میزان تغییرات مورد نیاز را به مردم خاطرنشههان مههی کننههد و در اسههتفاده از

زبانی انگیزاننده که به جای ناراحت کردن و یا عصبانی کردن مردم، آنها را اقناع و تشویق می کند، بهتر عمل می کنند.

جوامع خط مقدم
آنها تا کنون چه کمکی کرده اند؟

مردم ساراماکا از کشور سورینام برای حمایت از جنگل های خود در برابر صههنعت چههوب بههری پیههروزی قههانونی چشههمگیری بههه دسههت آوردنههد.
کنشگران در گابن عقوبت اخراج از زمین هایشان و زندان را تحمل کردند اما موفق شدند هزاران هکتار از جنگل های بارانی زیستگاه شههان را در
مقابل شرکت های معدن کاری حفاظت کنند. خطوط لوله گاز، و پروژه های ساخت نیروگاه  به خاطر اعتراضات مردم  محلی در هند لغو شههدند.

 گروه از مردم بومی پرو برغم سرکوب خشونت آمیز پلیس حکومتی با موفقیت جلههوی تخریههب زمین هههای جنگلههی خههود را گرفتنههد.5۰حدود 
 در کانادا برای جلوگیری از استخراج شن های قیری  از تاکتیههک هههای اعتراضههی و دعواهههای حقههوقی اسههتفاده116جوامع «ملت های نخستین»

می کنند. اینها تنها چند نمونه جدید است. ما در کشورهای شما ل به ندرت از این کمپین ها  چیزی می شنویم اما این مردم در واقع خط مقههدم
تغییرات اقلیمی هستند.

فعالن جنوب در اعتراضاتی که جلوی سلطه بیشتر سازمان تجارت جهانی را گرفته نقش حیاتی داشته انههد. برخهی کنشهگران جنههوب در سها ل

 بسیاری از آنها پیوند میان تلش های محلی شههان و.  در کپنهاگ به هزاران کنشگر شمالی پیوستند تا کنفرانس اقلیمی را محاصره کنند2۰۰۹
خطر تغییرات اقلیمی را درک می کنند. بسیاری از آن ها اثرات «راه حل»های شکست خورده ای مانند بیوسوخت ها را از نزدیک حس می کنند.

 نمایندگان مردم بومی سراسر جهان نشست خود را در آلسکا برگزار کردند و اعلمیه ای صادر کردند و در آن حقوق خههود بههر2۰۰۹در آوریل 
دفاع از زمین هایشان در برابر توسعه طرح های سوخت  فسیلی و جنگل زدایی را  تآکید کردند. فعالن ملت های نخستین کانادا نبرد خههود را بههه
اروپا کشانده اند و با کنشگران سراسر این قاره در حا ل ارتباط هستند. روابط بین المللی در حا ل شکل گیری هستند که امید واقعی برای آینههده

ایجاد می کنند.

چرا کمک بیشتری نمی کنند؟
فعالن خط مقدم غالبا به حاشیه رانده می شوند و از تصمیم گیری های حکومتی حذف می شوند. آنها برای ایستادگی در برابهر دولهت و قهدرت
های شرکتی بیشتر از کنشگران شمالی  در معرض خطرات و مجازات های سنگین هستند. آنها دسترسی کمتری به منابع مالی دارند و غالبا در
رسانه های بین المللی نادیده گرفته می شوند. آنها کسانی هستند که بیشترین تاثیر را از تغییرات اقلیمی می بینند، آنها در مقابله با ایههن مشههکل
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بیش از هر کس دیگری مبارزه می کنند و برخی از راه حل های مهم این مشکل را در اختیار دارند. با وجود همه اینها، جوامع خط مقدم غالبا در
کشورهای شمالی از روایت تغییرات اقلیمی حذف می شوند.

رسانه ها
آنها تا کنون چه کمکی کرده اند؟

رسانه های عمومی نقش مهمی در آگاه سازی جامعه در مورد تغییرات اقلیمی بر عهده داشته اند، اما آن ها اغلب این نقش را بهه گهونه ای گمههراه
کننده، اشتباه و متناقض ایفا کرده اند. رسانه ها به طور نامتناسبی به منکران تغییههرات اقلیمههی تریبههون داده انههد و ، غالبهها از تغییههرات اقلیمههی
گزارش هایی پراکنده و متضاد ارائه کرده اند. اگرچه رسانه های «لیبرا ل» به ما بدترین سناریوهای ممکن و نیز ظواهر شاد زندگی بهها لمههپ هههای
کم مصرف و دوش های دوستدار محیط زیست را نمایش می دهند اما سایر روزنامه هها و شهبکه های تلویزیهونی در ایهن خصههوص نقشههی کههامل
خصمانه داشته اند. گزارش  فجایع آب و هوایی به ندرت به گرمایش کره زمین ربط داده می شود. تغییرات اقلیمی معمول به عنوان یههک مسههئله
سیاسی مطرح می شود که در آن لبی ها و احزاب بر سر جزئیات سیاست های محیط زیستی سروکله می زننههد. اطلعههات کمههی در مههورد علههم
زیربنایی این پدیده در رسانه ها ارائه می شود. افزایش ناگهانی و کوتاه مدت پوشش خوب رسانه ای (مانند زمان پس از توفههان کاترینهها در سهها ل

) غالبا یک دوره سکوت را به دنبا ل دارد و پس از فاجعه اقلیمی رسانه ها به موضوعات دیگری می پردازند. برخی از روزنامه نگاران سرسخت2۰۰5
گاهی گزارش های خوبی را ارائه می کنند اما به نظر می رسد بیشتر آنها در مورد این موضوع چیزی نمی دانند و یا اهمیتی نمی دهند.

 خوشبختانه،  تعداد زیادی رسانه آلترناتیو و وب سایت نیز وجههود دارد کههه در آنجهها بیننههدگان و خواننههدگان مههی تواننههد بهها فیلترهههای کمههتر
گزارش های صادقانه ای در مورد وضعیت  اقلیم بدانند. با وجود اینکه کیفیت این رسانه ها متفاوت است، منابع اطلعههاتی خههوبی در ایههن حههوزه

یافت می شود. اما متاسفانه این رسانه های آلترناتیو باکیفیت کمتر از رسانه های تجاری مخاطبان را جذب می کنند.

چرا کمک بیشتری نمی کنند؟
 ساعته24، نیک دیویس توضیح می دهد که فشارهای تجاری، کمبود پرسنل و کوتاه شدن مهلت چرخه های 11۷ خبرگزاری زمین صافدر کتاب

 کرده است که به کپی پیست اخبار خبرگزاری ها بسنده می کند به جای اینکه به تحقیق و11۸خبری چگونه روزنامه نگار را تبدیل به خبرپراکن
تولید گزارش های تحقیقی، آگاهانه و تحلیلی بپردازد. شغل خبرنگاری محیط زیست تنها به عنهوان یههک ایسهتگاه شهغلی در نردبهان پیشههرفت

، راس گلبسپن شرح می دهد11۹روزنامه نگاری در نظر گرفته می شود. تعداد کمی از روزنامه نگاران تحصیلت علمی دارند (در کتاب «نقطه ذوب»
که چگونه خبرنگاران در اتاق خبر شگفت زده شدند وقتی یکی از آنها گفت که به جای اتکا به بیانیه مطبوعاتی یک مقاله علمی خوانده است.).

بسیاری از ویراستارها به اندازه بقیه مردم منکر تغییرات اقلیمی هستند.

قراردادهای تبلیغاتی و فشارهای تجاری، روزنامه نگاران را از نوشتن هر متن انتقادی که حامیان مالی رسانه را آزرده کند  بر حههذر می دارد (کههه
این حامیان شامل شرکت های خودروسازی، دفاتر مسافرتی و شرکت های نفتی می شود). سایر رسانه هها بازتهاب دهنهده خواسهته های سیاسهی
مالکان ثروتمند شرکت ها و مدیران شان هستند و در نتیجه  خیلی بعید است که در مورد بحرانی که نیازمند لگام زدن بر قدرت شرکت هاسههت

گزارش صادقانه ای تهیه کنند..

ال نامناسبی برای گزارش یک بحران آرام و ممتد مانند تغییهرات اقلیمههی اسهت. پهس از تهیهه چنههد گردش بی پایان چرخه خبری، ساختار کام
گزارش، ویراستاران احساس می کنند که داستان تمام شده است و در نتیجه آن را برای مدتی نادیده می گیرند (و یا بههدتر، متنهی از یههک منکهر

 خبرنگار سابق بی بی سی مارک برایان گزارش داد که بی2۰1۰تغییرات اقلیمی را به منظور «رعایت انصاف» چاپ می کنند). در سپتامبر سا ل 

117. Flat Earth News
118. churnalism
119. Boiling Point



بی سی تغییرات اقلیمی را در مقوله «قبل انجام شده، چیز جدیدی برای گفتن ندارد» قرار داده است. واضح است که ما نمی توانیم برای گزارش
 وابسته باشیم.12۰مناسب خطر اقلیمی به رسانه های غالب

نقاط مشترک
واقعیت هایی که  کار را دشوار می کنند

درک تغییرات اقلیمی برای مردم دشوار است؛ نمی توان آن را به راحتی توضیح داد و معمول بیشترین تاثیر را بر کسانی می گذارد کهه عامهل آن
نبوده اند. سوخت های فسیلی فوق العاده قدرتمند و مفید هستند و به قدر کافی یافت می شوند که ما را به تغییرات شدید و بی بازگشت اقلیمههی

بکشانند.

چیزهایی که  شاید بتوانیم تغییر دهیم
تحریف سیاست ها به خاطر فشار شرکت ها، لبی کنندگان و کمپین های روابط عمومی•

یارانه های گسترده که به صنایع سوخت های فسیلی پرداخت می شود تا زغا ل سنگ، نفت، و گاز را به طور تصنعتی ارزان نشان دهند•

مبنای اقتصاد ما بر ایده رشد نامحدود و تقدم سود بر هر چیز دیگر بنا شده در حالی که مد ل های اقتصادی آلترناتیو طرد می شوند یا•
نادیده گرفته می شوند.

سیستم دموکراتیک ما که پیوسته ناقص تر و غیر پاسخگوتر می شود (و فقدان هر گونه دموکراسی در برخی از کشورهای جنوب)•

سیستم ناعادلنه تجارت جهانی و بدهی هایی که کشورهای جنوبی را فقیر نگه داشته اند.•

کمبود مقررات موثر برای محدود کردن فعالیت های آلینده.•

بخشی از قوانین حاکم بر شرکت ها که شرکت های سهامی عام را ملزم می کند تا سود را مقدم بر هر چیز دیگری بشمارند.•

قدرت غیردموکراتیک، غیرپاسخگو و مخرب صندوق بین المللی پو ل، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی.•

فقدان فشار عمومی موثر بر دولت ها و شرکت ها برای پاکیزه کردن اعما ل خود و یک حرکت هماهنگ برای بنای یک جههامعه بههدون•
کربن.

یک فرهنگ عامه مبتنی بر مصرف و بی ارتباط با سیاست.•

رسانه های غالبی که مسئله را جدی نگرفته اند.•

فقدان ارتباط کافی بین کنشگران اقلیمی و فعالنی که در سایر زمینه ها کار می کنند.•

فقدان حمایت از تلش های اقلیمی در خط مقدم.•

ممکن است این مشکلت بزرگ به نظر برسند اما فرصتی استثنائی را نیز فراهم می کنند. برطرف کردن این مشکلت به از بین بردن مشکلت
حیطه های دیگر نیز کمک می کند و به ما فرصت می دهد تا با گروه ها و جنبش های دیگر در سراسر جهان نقاط مشترکی پیدا کنیم.

120. mainstream media



فصل نهم: چه چیزهایی مورد نیاز است؟

امروزه حقیقت از تخیل عجیب تر است ... بزرگ ترین تغییرات اجتماعی تاریخ در حال وقوع است ... اقدام اضطراری و طرح هسسای
گسترده سبز ... مشکل انطباق با تغییرات اقلیمی و جبران کربن ... چرا تنها گزینه غیرممکن، ادامه وضع موجود است.

چگونه سیاست های اقلیمی جهان تبدیل به صحنه یک فیلم علمی-تخیلی غریب شده اند؟ دانشمندان در مههورد یههک خطههر بههزرگ پیههش روی
زمین هشدار می دهند اما هشدارهایشان جدی گرفته نمی شود. سیاست مداران و رهبران تجاری کار خود را می کنند؛ خطههر پیههش رو را نادیههده
می گیرند و تنها به چند عمل نمایشی برای اطمینان دادن به عموم بسنده می کنند. برخی از افراد آژیرها را به صههدا در آورده انههد امهها پیههام آنههها
منتقل نمی شود. البته در اینجا ما در مورد یک فاجعه اقلیمی صحبت می کنیم نه حمله موجودات فضایی و یا برخورد یک سیاره دنبههاله دار، امهها

در هر حا ل وضع فعلی شباهت زیادی به فیلم های علمی تخیلی دارد.

تفاوت اصلی در این است که قرار نیست بروس ویلیس و یک همراه شوخ طبعش در یک شاتل فضایی زهوار دررفته ظههاهر شههوند و همههه مهها را
نجات دهند (یا حداقل  این خیلی محتمل به نظر نمی رسد). تنها امیدی که داریم این است که مجموعه ای از قهرمانههان ناشههناخته بتواننههد بهها

 درست است، متاسفانه این قهرمانان خود ما خواهیم بود. ما برای رفع مشکلت مطرح شده در فصل هشتم–وجود همه موانع ما را نجات دهند 
و تغییر اوضاع نیازمند نیروی انسانی فوق العاده ای هستیم. این وظیفه خطیری است و زمان محدود است اما می دانم که ما می توانیم این کار را

انجام دهیم. دلیلش را در ادامه می گویم.

هنوز بریان نشده ایم
تاریخ به ما می آموزد که تغییرات بزرگ اجتماعی غالبا یکباره و دور از انتظار هستند. ممنوعیت برده داری، خاتمه آپارتاید در افریقای جنههوبی،
ق رای بهه دسهت رسیدن به استقل ل و دموکراسی برای کشورهای جهان هم مشکلت مشابهی داشتند. هیچ کس فکر نمهی کهرد کهه زنهان ح
بیاورند؛ کارگران حق داشتن تعطیلت آخر هفته و تعطیلت اعیاد با حقوق داشته باشند؛ سیاه پوستان در ایالت متحده برابری قانونی به دست

بیاوردند؛ یا دیوار برلین فرو ریزد. این اتفاقات به این دلیل رخ دادند که مردم علیه شرایط ظاهرا تغییرناپذیر ایستادند و تسلیم نشدند.
ما می دانیم که یک دنیای بدون کربن ممکن است و می توان به روشی به آن رسید که فقر را هم از بین ببرد. این تغییر باعث می شود تا  اقلیههت
ثروتمندتر از تردمیل مصرف گرایی پیاده شوند و آنچه واقعا آنها را خوشحا ل می کند از نو کشف کنند؛ این تغییر همچنین مههوجب تسههلط بقیههه
ا را بها ههدف مردم بر زمین ها و معیشت خود خواهد شد. تغییرات اقلیمی مسئله ای است که می تواند تلش های زیادی را گهرد ههم آورد و م

رسیدن به دنیایی بهتر متحد کند.
تلش ما برای مقابله با تغییرات اقلیمی می تواند مبنای شگفت انگیزترین  و قدرتمند ترین جنبشی باشد که تا کنون دنیا به خههود دیههده اسههت.
تمرکز  بر عوامل اصلی تغییرات اقلیمی، افراد زیادی را همراه خواهد کرد. مقابله با تغییرات اقلیمی بسیار فراتر از حساب کتاب کربن است (ایهن
موضوع مربوط به احیای دموکراسی،  دفاع از مشاغل و معیشت، ایمن تر کردن خیابان ها و گرم تر ساختن خانه ها، بازسازی اقتصاد، مبارزه با فقر
گرسنگی و بیماری، ایستادن در کنار مردم ستم دیده و پی جویی عدالت جهانی اسههت). بها ایهن اهههداف مها می تهوانیم یههک حرکههت جههانی از
شهروندان، کشاورزان، کارگران، زارعان بی زمین، طرفداران محیط زیست، فعالن سندیکایی، کنشگران علیه فقر، فعالن عههدالت خههواه، جوامههع

بومی، پناهندگان و بسیاری دیگر تحت نام عدالت اقلیمی ایجاد کنیم. درواقع این اتفاق هم اکنون در حا ل وقوع است.

مردم در سراسر جهان علیه توسعه های مخرب ایستاده اند، و پیروز شده اند. تعداد روز افزونی از مردم آماده اند تا هر چه دارند بر سههر ایههن کههار
بگذارند و آزادی خود را به خطر بیندازند تا به عدالت اقلیمی دست پیدا کنند. در این حرکت های در حا ل رشد، طیف شگفت انگیزی از توانایی
ها وجود دارد که کمک می کنند به راه حل هایی پایدار از پایین به بال برسیم. مردم یاد می گیرند که چگونه  این مهارت ها را به اشتراک بگذارند
و گسترش دهند. نیازی نیست تا همه ما بر سر همه چیز توافق کنیم زیرا اشتراکات بسیار زیادی وجود دارد که می تههوانیم بههر سههر آنههها تعامههل



کنیم و به اندازه کافی قوی شویم تا تحو ل به یک دنیای بدون کربن را تحقق بخشیم.

شاید به سادگی فراموش کنیم که چه بخشی از مردم از تغییرات مورد نیاز ما استقبا ل می کنند. بیشتر جمعیت دنیا موافق است که شما ل باید
مصرف خود را کاهش دهد؛ به انرژی بدون کربن روی آورد؛  برای رسیدن به راه های توسعه ای پاک به جنوب کمک کنههد و بههه مههردم محلههی
کمک کند تا بر زمین ها، غذا و جنگل های خود تسلط یابند. این توزیع ناعادلنه قدرت در جهان است که از تبدیل شدن این ایههده ها بههه اصههولی

پذیرفته شده جلوگیری می کند. با حمایت کافی مردم، استواری و دلسوزی، می توانیم این قدرت را باز پس گیریم.

این جنبش اجتماعی، شگفت انگیزترین، امیدبخش ترین و متحد کننده ترین حرکتی خواهد بود که دنیا شاهد آن بوده است. این کار دشههوار و
در برخی اوقات ناامید کننده خواهد بود اما این جنبش، زندگی هر کسی را که در آن مشارکت جوید غنی تر خواهد کههرد. ایههن موضههوع شههامل
شما نیز می شود. ممکن است خود را یک کنشگر ندانید؛ احتمال در زندگی خود گرفتاری های زیادی دارید که نمی گذارند به یک کنشگر تمام

 با وجود این هنوز کارهای زیادی وجود دارد که شما می توانید انجام دهید  تا به این حرکت کمک کنیههد و–وقت تبدیل شوید. مشکلی نیست 
بخشی از جذاب ترین و مهمترین خیزش روزگار ما باشید. چگونگی این را در فصل یازدهم به شما خواهم گفت.

هنر ممکن بودن
جنبش جهانی برای عدالت اقلیمی مانند یک حزب سیاسی و یا یک ان جی او نیست. هرگز یک مانیفست مشههترک و یهها رهههبر و یهها اسههتراتژی
خاصی وجود نخواهد داشت. گروه ها، جوامع و شبکه های متنوع در سراسر جهان به روش های گوناگون برای رسیدن به عدالت اقلیمی تلش می
کنند. احتمال این کار از طریق  ترکیبی از ائتلف های رسمی، شبکه های داوطلبانه، توافقات ضمنی، اعلم مواضع، اعتبارات مشترک، همبستگی
ها و گفتگوهای بسیار انجام خواهد شد. ما باید تفاوت های سیاسی خود را به رسمیت بشناسیم و برای بحث و جد ل در مورد آنها فضههایی ایجههاد

کنیم در عین حا ل که بر سر مشترکات خود با هم متحد بمانیم.
Climate جههواب داده انههد وقههتی گروه هههایی از شههبکه هههای 2۰۰۹من دیده ام که این روش ها در عمل طی اعتراضههات کپنهههاگ در دسههامبر 

Justice  Action و  Climate  Justice  Nowایی اورزان افریق د. کش کیل دهن  گرد هم آمدند تا یک اتحاد نامنتظر شگفت انگیز را تش
زمین های خود را رها کردند و به سمت شما ل آمدند تا اشغا ل یک مرکز کنفرانس در دانمارک را برنامه ریزی کننههد. آنارشیسههت هههای وگههن از
اروپا برای حقوق ماهیگیران هندی و قبایل شکارچی امریکای جنوبی مبارزه می کردند. مردمان بومی سراسر جهههان بههه سههرزمین اسههتعمارگران
سرکوبگر سابق خود آمده بودند و در مورد تاکتیک های کمپین به زبان خود امپراتوری های اروپا بحث می کردنههد. احههترام متقابههل، امتیازهههای
سیاسی و اشتراک گذاری واقعی ایده ها که نزد این کنشگران اتفاق افتاد، به وضهوح مهذاکره کننهدگان حقهوق بگیهر و پردرآمهد جلسهه رسهمی
کنفرانس سازمان ملل را شرمنده کرد. ما با جمعیتی چند هزار نفری همه با هم در مرکز کنفرانس راهپیمایی کردیههم و موفههق شههدیم تهها بههرای
رسیدن به راه حل های واقعی در برابر تمام آنچه نیروی پلیس دانمارک در چنته داشت، جلسه ای تشکیل دهیم. اگههر مهها بههه تشههکیل ایههن نههوع

اتحادها ادامه دهیم، ممکن است اعتراضات کپنهاگ تنها نمونه کوچکی از آنچه در پیش است باشند.

اگر این حرکت بخواهد بزرگ و موفق شود، ما نیازمند تاکتیک ها و استراتژی های متفاوتی برای نیل به آینده ای بهدون کربهن هسهتیم. در زیهر
برخی از سیاست های پیشنهادی، ابزارها و تاکتیک هایی که ممکن است در ادامه ی مسیر مفید باشند آمده اند. بدون شک گزینه های مختلفههی
در این لیست برای افراد متفاوت جاذبه های متفاوتی دارند. در واقعیت، ما احتمال نیاز به ترکیبی از همه آنها و همچنیههن برخههی از گزینه هههای

دیگر که هنوز به ذهنمان نرسیده است، خواهیم داشت.

برنامه های اضطراری و طرح نوین سبز 
ما نیازمند گسترش وسیع انرژی های تجدیدپذیر، حمل و نقل عمومی پایدار، عایق بندی گسترده خانه ها و همه موارد دیگر مطرح شده در فصل

ششم هستیم.
وقتی جوامع بتوانند سیستم های انرژی و حمل و نقل خود را کنتر ل کنند، برای ثروت، دموکراسی و معیشت محلی انواع مزایا قابل تصور اسههت.



هر چه این روند نامتمرکز تر باشد، بهتر است. با وجود این، گذشت زمان به نفع ما نیست. نصب تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر هنوز هم گران
تمام می شود و اگر بخواهیم در زمان اندکی که در اختیار داریم به اندازه کافی از منابع تجدیدپذیر برق تولید کنیم باید ایهن تکنولوژی هها را در

بهترین مکان ها نصب کنیم. و تکنولوژی های جدید پایدار باید به وسیله یارانه ها و قوانین حمایت کننده، تقویت و تشویق شوند.

این بدان معناست که ما خواه ناخواه نیازمند اقدامات و سرمایه گذاری گسترده دولت هستیم.  باید تا جایی که ممکن است خودمان راه حل هههای
مردمی را ایجاد کنیم اما دولت  تنها نهادی هستند که می تواند منابع کافی برای ایجاد تغییرات بزرگ را به روشی عادلنه و موثر در فرصت باقی
مانده تأمین کند. به همین دلیل است که بسیاری از کنشگران شمالی از دولت های خود می خواهند تا برای مقابله همزمان با تغییههرات اقلیمههی،

 سبز  پیاده کنند و در زیرساخت های کم کربن به طور گسترده سرمایه گذاری کند. این سرمایه 121پیک نفتی و بحران افتصادی یک طرح نوین
 سههخن122گذاری میلیون ها فرصت شغلی نیز ایجاد می کند. سایر کنشگران از تغییر استراتژی دولت خود به یک «وضههعیت اضههطراری اقلیمههی»

می گویند و وضعیت فعلی را با زمانی مقایسه می کنند که اروپا، استرلیا و ایالت متحده در زمان جنگ جهانی دوم توانستند با مههوفقیت اقتصههاد
خود را برای تولید جنگ افزارها سازماندهی کنند.

دولت های شمالی از نداشتن پو ل کافی برای انجام این کارها شکایت می کنند در حالی که ما در یک وضعیت اضطراری جهانی هستیم. اگر شما
از خواب بیدار شوید و ببینید که خانه تان را سیل گرفته است، هرگز آن را نادیده نمی گیرید تا به سر کارتان بروید. شما نگران از دسههت دادن
حقوق یک روز خود نمی شوید (در عوض شروع به جابجایی کیسه های شن می کنید). اگر جوامع ثروتمند شهمالی واقعهها بهه پههو ل نیهاز داشههته
باشند، می توانند پو ل مورد نیاز را فراهم کنند. ما برای نجات بانک ها پو ل فراهم کردیم، مطمئنا می توانیم برای نجات بقیه افراد نیز پههو ل کههافی
فراهم کنیم. حتا از نقطه نظر مالی صرف نیز، هزینه نابودی گسترده جهان به وسیله تغییرات اقلیمی خیلی خیلی بیشتر از هزینه اجتناب از این

 سهها ل هزینههه1۰ میلیارد دلر امریکا بههرای 4۰۰ تا 3۰۰فاجعه است. برای مثا ل تبدیل شدن استرلیا به یک کشور بدون کربن چیزی در حدود 
 درصدی است که کشورها در زمان جنگ جهههانی دوم  بههرای3۰ درصد تولید کنونی اقتصاد آنهاست. این خیلی کمتر از 4 تا 3دارد. این مقدار 

 میلیارد دلر در سا ل به2۰اقتصاد جنگی اختصاص دادند. تأمین برق کل هند  (یک ششم جمعیت جهان) از منابع تجدیدپذیر هزینه ای حدود 
 سا ل خواهد داشت که این مقدار برابر سه درصد بودجه نظامی و اطلعاتی امریکاست.15مدت 

همچنین با حذف یارانه به صنایع سوخت های فسیلی، وضع مالیات متناسب تر بر بانک ههها، شههرکت های بههزرگ و افههراد ثروتمنههد، سههد کههردن
گریزگاه های فرار مالیاتی میلیونرها و شرکت ها و مالیات بستن بر معاملت مالی جهانی نیههز می تههوان تههامین اعتبههار نمههود. حامیههان ایههن طههرح
معتقدند که این سطح از سرمایه گذاری عمومی یک رونق وسیع در اقتصادهای شمالی ایجاد می کند و با اشتغا ل زایی برای میلیون ها نفر بیکههار،

پو ل زیادی نیز از طریق ذخیره می شود (در نتیجه پرداخت حقوق های بیکاری کاهش می یابد و درآمدهای مالیاتی افزوده می شود).

ادلنه امل یهک تغییهر ع دولت های شمالی هنوز چنین چالشی را نپذیرفته اند. این کار در مقیاسی که مورد نیاز است انجام نخواهد نشد (که ش
برای کارگران حوزه انرژی  و حمایت مالی از کشورهای جنوبی نیز می شود) مگر اینکه ما برای پاکسازی سیستم سیاسی خههود اقههداماتی جههدی

صورت دهیم و دموکراسی خود را احیا کنیم.

بستن شیر کربن
اگر ما به استخراج سوخت های فسیلی ادامه دهیم و جنگل های گرمسیری را نابود کنیم، همه تکنولوژی های تجدیدپذیر جهان نیز نمی توانند ما
را نجات دهند. ما باید از هر دو سو به مقابله با مشکل تغییرات اقلیمی بپردازیم، و راهکارهایی برای باقی گذاشتن نفت در خاک، زغا ل سههنگ در

معادن، گاز در شکاف ها و ... درختان در نسیم پیدا کنیم.
تخراج و کنشگران و جوامع خط مقدم در سراسر جهان با توسل به ترکیبی از دعواهای حقوقی و اقدامات مستقیم در برابر نابودی جنگل ها و اس
حمل و سوزاندن سوخت های فسیلی ایستاده اند. این امر شدیدا به هزینه این پروژه های مخرب افزوده و در برخی از موارد آنها را کههامل منتفههی

121 .New Dealمجموعه طرح های سرمایه گزاری  زیربنایی گسترده در ایالت متحده که در زمان ریاست جمهوری روزولت در واکنش به رکود بزرگ اقتصادی  به اجرا درآمد . م  :
122. Climate Emergency



کرده است. در همین حا ل، دولت ها باید حمایت و یارانه های زیاد خود را از صنایع سوخت های فسیلی بردارنههد و در جهههت کنارگذاشههتن کامههل
این سوخت ها، قوانین مربوطه را سختگیرانه تر کنند. آنها باید صنایع پر انرژی را مستقیما به چههالش بکشههند، احتمههال بهها ترکیههبی از مالیههات،
سهیمه های غیر قابل معامله و ممنوع کردن بسیاری از فعالیت های آلینده (مانند استخراج شن های قیری، استخراج ذغا ل سنگ از معادن رو باز
و حفاری های دریایی عمیق). حق مردم بومی بر زمین و کنتر ل کشاورزان خرده پا بر منابع غذایی خود باید پیشتر از حق  شرکت ها بههرای سههود

آوری مورد احترام واقع شود.

وقوع همه اینها می تواند با اصلح قوانین شرکت ها، لغو الزام حقوقی شرکت های سهامی عام برای اولویت دادن سههود سهههامداران بههر همههه چیههز
دیگر و پایین کشیدن شرکت ها از جایگاه حقوقی معاد ل انسان ها (که اکنون این گونه است) بسیار آسان تر شود. صندوق بین المللی پههو ل، بانههک
جهانی، و سازمان تجارت جهانی و توافق های تجاری مانند نفتا باید شدیدا اصلح شوند و یا کامل حذف شوند تهها بههه کشههورهای جنههوب آزادی
بدهند تا از شر صنایع صادراتی ناعادلنه ومخرب رها شوند. حرکت های مردمی جهانی هم اکنون موفقیت زیادی در کم کردن سرعت گسترش
قدرت سازمان تجارت جهانی کسب کرده اند. به نظر می رسد ایالت متحده علقه خود را به صههندوق بین المللههی پههو ل از دسههت می دهههد و ایههن
موضوع این موسسه را در موقعیت آسیب پذیر نامعمولی قرار می دهد. دولت های شما ل بودجه ایههن موسسههات را تههامین می کننههد و در صههورت

 نویسنده و کنشگر اشاره می کند که دولت های جنوب می توانند با تهدید بههه123تمایل می توانند تغییرات بزرگی در آنها ایجاد کنند. جرج مونبیو
عدم پرداخت بدهی های خود به شما ل موجب این گونه اصلحات شوند.

تکرار می کنم، ما نیاز به یک جنبش جهانی پرتوان هستیم تا بتوانیم تغییرات عادلنه ای  اعما ل کنیم (برای مثا ل افزایههش قیمههت سههوخت های
فسیلی می تواند بیشترین تاثیر را بر فقرا بگذارد مگر اینکه سیاست هایی برای جلوگیری از این وضعیت پیش بینی شده باشد).

اگر تو بکنی من هم می کنم 
ما در سراسر جهان نیاز به اقدام عملی داریم خصوصا در جوامعی که بیشترین انتشارها در آنها رخ می دهد و در جوامعی کههه بیشههترین سههوخت
ابراین بایهد تعهداد زیهادی از کشهورها بها ههم ضهوابطی فسیلی و جنگل وجود دارد. شرکت های بین المللی نیاز به کنهتر ل بین المللهی دارنهد بن
سختگیرانه وضع کنند تا کنتر ل شرکت های چندملیتی موثر باشند. تا اکنون بیشترین امید برای تضمین اقدام جهانی، روند یوان اف سی سی سی
بود اما تا زمانی که دولت های شما ل حاضر نشوند تا بنا بر مسئولیت تاریخی خود به کشورهای جنوب امتیازهایی بدهند و روش هههای عههادلنه و

موثر کاهش سوخت های فسیلی را دنبا ل نکنند، احتمال هیچ توافق ارزشمندی حاصل نخواهد شد.

تا وقتی که دولت های شما ل توسط مردم خود وادار به حرکت در مسیر پایدار نشده باشند،  انگیزه لزم برای همراه سههاختن سههایر کشههورها  را
نخواهند داشت ولذا بعید است تغییر عمده ای رخ دهد. ما نمی توانیم منتظر بمانیم تا  یک توافق بین المللههی دولت هایمههان را مجبههور بههه انجههام

اقدامات مورد نظر کند؛ خود دولت های ما باید پیشقدم شوند وگرنه هیچ توافق بین المللی در کار نخواهد بود.

فراتر رفتن از اهداف انتشاری سالنه و رسیدن به رویکرد نگه داشتن سوخت های فسیلی در زمین می تواند بههه تقههویت ایههن رونههد کمههک کنههد.
یوان اف سی سی سی  به جای اینکه بر سر کاهش های سالنه که سریعا از علم عقب می مانند چانه زنی کند، می تواند روی برنامه های عملی برای
توقف استخراج نفت و گاز و ذغا ل متمرکز شود. می توان یک سیستم مالیاتی یا مجوزی جهانی برای استخراج را به اجرا گذاشت تا سههوخت های
فسیلی به مرور کنار گذاشته شوند و  اعتبارات جهانی لزم برای ارائه تکنولوژی های پایدار برای کشههورهای جنهوب تههأمین شههود. بهرای کهاهش
واردات سوخت های فسیلی به جوامع شما ل می توان از تعرفه ها استفاده کرد که عواید آن بین عموم جههامعه توزیههع می شههود یهها در برنامه هههای
بهره وری انرژی صرف پرداخت یارانه برای جبران افزایش کوتاه مدت قیمت انرژی می شود. کشورها می توانند توافق کننههد تهها صههنایع الینههده را
تحت ضوابط سخت درآورند و بدترین اقدامات را مستقیما ممنوع کنند (از حفاری  در قطب گرفته تا تولید سیمان پر کربن تا رها سازی گازهای
اا مبتنی بر عدالت  و تأمین کننده نیاز مردمی باشند کههه  بیشههترین تههاثیر را از تغییههرات اقلیمههی، اسههتخراج فلئوردار). اما این توافق ها باید قوی
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سوخت های فسیلی، جنگل زدایی و کشاورزی صنعتی می بینند. به این منظور لزم است که نظرات جوامع خط مقدم در تصمیم گیری ها مهههم
باشد. همه اینها با روند کنونی یوان اف سی سی سی است بسیار فاصله دارد.

یک پروتکل مردمی
آیا ما واقعا می توانیم بدون یک معاهده بین المللی رسمی، چنان تغییر اجتماعی و سیاسی بزرگی ایجاد کنیم که برای اجتناب از فاجعه اقلیمههی

لزم است؟ 

سازگاری با تغییرات اقلیمی
برخی می گویند ما باید زمان کمتری را صرف کاهش کربن کنیم و در عوض زمان بیشتری را صرف سازگاری با آثار تغییرات اقلیمی کنیم.

هم اکنون مشخص است که میزان  مشخصی تغییرات اقلیمی رخ داده  و در نتیجه قدری سازگاری ضروری است. اگر در مورد عههدالت اقلیمهی واقعهها جهدی
هستیم، پس جوامعی که بیشترین مسئولیت را در ایجاد تغییرت اقلیمی دارند باید برای نیازمندان اعتبارات و تکنولوژی لزم تهیه کنند تهها آنههها بتواننههد در
برابر بال آمدن سطح دریاها و سیل ها، طوفان ها و خشکسالی های خطرناک تر بیشتر مقاومت کنند. برخی از سازگاری ها هم اکنون در کشورهای ثروتمنههدتر
در حا ل وقوع هستند برای مثا ل لندن در حا ل برنامه ریزی برای دفاع در برابر سیل های آتی  است و بسههیاری از جاده هههای بریتانیهها بهها مههواد ضههد حههرارت

پوشانده می شوند تا در برابر تابستآن های داغ تر مجهز باشند.

با وجود این، سازگاری نمی تواند جایگزینی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای باشد. «سازگاری» با تغییرات اقلیمی جدی تر، مسههتلزم مقههابله بهها کمبههود
کاسکان مجدد صدها میلیون نفر و مرگ و میرهای بیشمار ناشی از قحطی، مناقشات و بیماری ها خواهههد بههود. گسترده غذا، از بین رفتن چندین شهر بزرگ، 

تغییرات اقلیمی شدید و بی بازگشت می تواند برای ما کره زمینی غیر قابل سکونت بر جا بگذارد.

حتا اگر سازگاری ممکن باشد در  قیاس با کاهش انتشار دی اکسیدکربن ساده تر و ارزان تر نخواهد بود (حتا تخمین های محافظه کارانه مانند گزارش استرن
دولت بریتانیا هزینه مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی را بسیار بالتر از هزینه پیشگیری از آن  اعلم کرده است).

کمی مانند این است که ... بگوییم «ترمز گرفتن تلش زیادی می خواهد. مطمئنم خودروی من با آن دیوار آجری سازگار خواهد شد».

  و در کوچابامبهها در سهها ل2۰۰۹یک گزینه آلترناتیو نیز وجود دارد. اعلمیه های سیاسی  که از کنفرانس هههای آلترنههاتیو در کپنهههاگ در سهها ل 
 حاصل شدند، مشترکات زیادی با پروتکل های مردمی که هم اکنون توسط جنبش های جنوب تدوین شده اند، دارند. به طههور خلصههه ،2۰1۰

همه آنها خواستار کاهش مصرف مفرط در شما ل، کنار گذاشتن سوخت های فسیلی و جایگزینی آن ها با  گزینه های پههاک تههر، انتقهها ل ثههروت و
ازار، بهه تکنولوژی از شما ل به جنوب برای مقابله با تغییرات اقلیمی و ایجاد سازگاری، نفی راه حل ها و مهندسی های کاذب زمینی مبتنهی بهر ب
رسمیت شناختن جدی حق بومیان  بر زمین و تسلط محلی بر غذا، زمین، انرژی و آب هستند. همچنین آنها (صریحا یها ضهمنا) خواسهتار نهوع
دیگری از اقتصاد و سیاست جهانی هستند که مبتنی بر نیازهای مردم و محیط زیست باشد و نه سود شرکت ها و رشد بههی نهههایت. هههم اکنههون
جنبش های مردمی بین المللی در مسیر رسیدن به توافق بزرگ علمی و موثر، بسیار نزدیک تر از چیزی هستند که یوان اف سی سی سی بتواند تهها

آینده نزدیک انجام بدهد.

این توافقات لزم نیست که فقط لیستی از مطالبات از دولت ها باشند. می توان توافقات جهانی را تبدیل به راه حل هایی واقعی کرد کههه خههود مهها
بتوانیم با مقدورات خود اجرا کنیم. یک چنین «معاهده مردمی» می تواند مبتنی بر یک توافق جهانی مشترک باشد تهها در لههوای آن مهردم دنیها
بتوانند اقدامات خود را برنامه ریزی کنند و اهداف خود را تعیین کنند. این موضوع می تواند به تشویق یک حرکههت بین المللههی کمههک کنههد تهها
استخراج سوخت های فسیلی را متوقف کند و گزینه های جایگزین پایدار را ایجاد نماید. در این حین تا جایی که به تقویت جنبش ما می انجامد

باید بکوشیم دولت ها را مجبور کنیم تا مسئولیت خود را بپذیرند.



رشد کردن
به نظر می رسد ادامه رشد تولید ناخالص داخلی همزمان با مقابله با تغییرات اقلیمی به لحاظ فیزیکی غیرممکن است. اگرچه ممکن است تغییههر
به یک اقتصاد بدون رشد و متعاد ل به لحاظ سیاسی دشوار باشد، اما من فکر می کنم ما شانس بیشههتری در تغییهر سیاسهت ها داریههم تها تغییههر

فیزیک.

جبران کربن
ق عمهده124جبران کربن  یعنی  بجای کاهش واقعی انتشار کربنی خود، به شخص دیگری پو ل بدهید تا این کار را برای شما انجام دهند. این کهار از دو طری

انجام می شود؛ جبران داوطلبانه و جبران دولتی به عنوان بخشی از توافق کیوتو.
جبران داوطلبانه موقعی است که شخص یا سازمانی تصمیم می گیرد تا پولی به یک شرکت جبران کننده بپردازد. سپس این شرکت چند درخت مهی کهارد،
تعدادی لمپ کم مصرف توزیع می کند و یا چند طرح دیگر محیط زیستی اجرا می کند (معمول در کشورهای جنههوب) در نههتیجه بههرای شههما کمههی کربههن
ذخیره می کند. شرکت های جبران کننده  ادعا می کنند اگر شما کار آلینده ای انجام داده باشید، آنها می توانند دقیقا بههه همههان میههزان در جههایی دیگههر بههه

کاهش کربن دست بزنند تا انتشارهای شما را خنثی کنند. 
 انجام می شود که بخشی از توافق کیوتو است. این روند دقیقا مانند جبران داوطلبانه است.CDM (125جبرآن های دولتی تحت نام مکانیسم توسعه پاک (یا 

اما در مقیاسی بزرگ تر (کشورها می توانند با پرداخت پو ل به برنامه های کاهش کربن در جایی دیگر در کشورهای جنوب،  بخشههی از کههاهش انتشههار تعهههد
شده خود را خریداری نمایند).

این امر مشکلت عدیده ای دارد. تعیین اینکه چقدر کربن در طرح هایی مانند نصب تکنولوژی های کم مصههرف در روسههتایی در بنگلدش یهها کاشههت چنههد
 هزار دلر به یک شرکت جبران کننده پرداخههت کههرد تهها بههرای5۰درخت در گواتمال ذخیره می شود تنها برپایه حدس است. وقتی گروه موسیقی کولدپلی 

 هزار درخت توزیههع شههد و بیشههتر آنههها۸ هزار درخت مانگو در هند بکارد، این طرح در نیمه راه متوقف شد؛ تنها 1۰جبران انتشارهای ناشی از تورهای آنها 
خشک شدند. حتا در صورتی که این کار اجرا شود، جبران کربن در این روش تنها قدری از  انتشارهای آینده را جبران می کنههد (در حههالی کههه مهها نیازمنههد
کاهش وسیع و فوری انتشار دی اکسیدکربن  هستیم). ما همین حال باید سوخت های فسیلی را در زمین نگههه داریههم و از توسههعه کههم کربههن در کشههورهای

جنوب حمایت کنیم. جبران کربن به ما می گوید که  انجام برخی از کارهای جبرانی به ما این اجازه را می دهند تا تولید آلودگی را ادامه دهیم.

بسیاری از پروژه های جبرانی آثار منفی ای بر جوامع جنوب دارند. مردم اوگاندا از زمین های خود بیرون رانده شدند تا برای جنگل هههای کربنههی فضهها ایجههاد
شود. کاشت درختان کاج نامناسب باعث فرسودگی و از بین رفتن خاک در اکوادور شد. سی دی ام از برخی از برنامه های مشکوک حمایت کههرده اسههت کههه
باعث شده مثل زباله های سمی در فضای باز در کنار خانه های مردم در افریقای جنوبی باقی بماند و همچنین از ساخت کارخانه هایی در هند حمایت کههرده

که کمی بهره وری بیشتری داشته اند و در هر حا ل ساخته می شده اند.

وقتی مردم بفهمند که می توانند وجدان خود را با پرداخت چند دلر به شرکت های جبران کننده و یا خیریه ها راحت کنند، به احتمها ل زیهاد بهه راننهدگی،
پرواز و بال بردن ترموستات خانه خود با فراغ با ل  ادامه خواهند داد. همچنین اگر مردم تصور کنند که شرکت های دلسوزی هستند که می خواهند همه چیز
را مرتب کنند، بعید است خودشان اقدامات سیاسی مهمی  انجام دهند. همچنین طرح جبران کربن به دولت ها اجازه می دهد تا حتهها کههوچک ترین تعهههدات

خود در قبا ل پیمان کیوتو را با پرداخت کمی پو ل به پروژه های (احتمال به درد نخور)  در جایی دیگر ماستمالی کنند.
.

مکررا به صورت کسی مشت بزنید و برای جبران بخواهید کمی پو ل به بیمارستانی در کنیا پرداخت کنیههد! هرچنههد شههما فکههرکمی مانند این است که ... 
اا وجود دارد اما ممکن است در واقع یک کارخانه سیگار باشد. نه، شما مطمئن هستید که یک بیمارستان است. می کنید که چنین بیمارستانی واقع

 در2۰۰6این ایده که دولت ها باید بر سایر مسائلی غیر از تولید ناخالص داخلی متمرکز شوند، مطالبه رادیکالی  نیست (یک نظرسنجی در سا ل 
 درصد مردم موافق هستند که هدف اصلی دولت باید به جای افزایش ثروت، افزایش خوشبختی باشههد). البتههه انجههام۸1انگلستان نشان داد که 

124. carbon offsetting 
125. Clean Development Mechanism



 چندین دهه در این زمینه کار کرده اند. آنها هم اکنون  تکنیههک126این کار نیازمند تغییرات جدی در اقتصاد ماست. محققانی مانند هرمان دالی
های مختلفی را  برای تعیین سطحی از تولید که به لحاظ بوم شناختی پایدار باشد  ابداع کرده اند.  این تکنیک ها  تضمین می کنند کههه ثههروت
ایجاد شده از طریق مقررات و قوانین بانکها، کسب و کارها و بازارها، به محل مورد نیاز برسد. ما با کاهش تولید و مصرف در کشورهای شههما ل و
اا برای زندگی مان مفید هستند می توانیم کمتر کار کنیم، کمتر خرج کنیم، و بیشههتر زنههدگی کنیههم. دولت ههها دیگههر تمرکز بر کالهایی که واقع
نمی توانند وانمود کنندکه رشد اقتصادی مردم را از فقر نجات می دهد در نتیجه تمرکز بیشتری بر عدالت و رفع نابرابری ههها  خواهنههد داشههت.

تحقیقات نشان داده است که جوامع برابرتر معمول از جوامع نابرابر خوشحا ل تر و امن تر هستند.

هیچ کس هنوز جزئیات راهکار نیل به اقتصاد پایدار و مقتضیات آن را نمی داند - اما سیستم کنونی اقتصادی ما صدها میلیههون نفههر را در فقههر
نگه می دارد و ما را به سمت نابودی اقلیمی می کشاند پس امتحان کردن ایده های جدید، ارزش ایههن ریسههک را دارد. برخههی از ایههن تغییههرات
می تواند به تدریج رخ دهند برخی دیگر نیازمند یک تحو ل سریع و بزرگ در  اقتصاد هستند.  خیلی ها دوست دارند  بحث  کننههد کههه آیهها ایههن
تغییرات در چارچوب سیستم سرمایه داری ممکن است یا خیر و  آیا ما نیاز به یک سیستم کامل متفاوت اقتصادی (یههک اقتصههاد پسهها سههرمایه
داری) داریم یا خیر. من به شخصه هرگز طرفدار سرمایه داری به معنای متعارف نیستم چرا که سیستم سرمایه داری انگیزه رشد و گسههترش را

اا کار کند.  در ذات خود دارد. در نهایت، تعریف لغوی سیستم مطلوب اهمیت کمتری دارد تا یافتن سیستمی که واقع

گذار از سرمایه داری سفر بسیار هیجان انگیزی خواهد بود اما ممکن است یک گام مفید نخستین این باشد که دولت های ملی و محلی، جوامع،
کسب و کارها و سایر سازمان ها را متقاعد کنیم که تولید ناخالص ملی، معیار مناسبی برای سنجش پیشرفت اجتماعی نیست؛ سپس باید شروع
به بررسی گزینه های آلترناتیو کنیم. همچنین ما نیازمند این هستیم که به تئوری های آلترناتیو اقتصادی و اقتصههاددانان سراسههر دنیهها اعتبههار و

 بریتانیا گرفته تا حرکت های اجتماعی امریکای لتین که به آزمودن اقتصاد12۷امتیاز بیشتری بدهیم؛ از اندیشکده هایی مانند بنیاد اقتصاد نوین
و سیاست های آلترناتیو در جوامع خود می پردازند.

آیا هیچ کدام از اینها واقع گرایانه هستند؟
ممکن است سیاست هایی که در این فصل بیان شده اند از موضع دولت ها و شرکت ها بسیار فاصله داشته باشد. ممکن است فکر کنیههد کههه ایههن
راهکارها هرگز به وقوع نخواهند پیوست و اصل واقع گرایانه نیستند. اما حقیقت این است کهه احتمها ل گههذار بهه یهک اقتصههاد آلترنههاتیو بسهیار

واقع گرایانه تر از این ایده است که وضعیت جهان می تواند به سبک و سیاق کنونی ادامه یابد.

 ساله صحبت می کنیم. تغییر بعضی عادت های جههامعه2۰اگرچه مسائل پیش روی ما بسیار عاجل هستند اما ما هنوز در مورد یک گذار حداقل 
ا بسهیاری از زمان بر است (مانند قطع وابستگی مردم امریکای شمالی به خودرو و ترک عادت تعطیلت رفتن اروپاییان ثروتمنهد بها هواپیمها) ام
اقدامات دیگر را می توان نسبتا با سرعت انجام داد و در جامعه نیز پر طرفدار هستند (مانند بازسازی خانه ها و بهبود حمل  نقل عمومی). انتظههار
می رود حذف ذغا ل سنگ از منابع تولید انرژی،  تفاوت ناچیزی برای بیشتر مصرف کنندگان شمالی ایجاد کند البته تا زمانی که منابع جهایگزین
انرژی تامین شوند و اقدامات بهره وری انرژی برای کاهش هزینه های عمومی انجام گیرد. در همین حا ل، در چین، روسیه و هند، میلیون ها نفههر
خواستار کنار گذاشتن این سوخت کثیف هستند که هوا را مسموم می کند و زمین های آنها را از بین می برد. شن های قیری هههم اکنههون خشههم
بین المللی را برانگیخته اند. به دلیل نشت نفت در خلیج مکزیک، حفاری  در آب های عمیق از همیشه بی طرفدار تر شده اسههت.  همچنیهن ایههن
ایده که  اقتصاد باید همواره سود بیشتری تولید کند تا بانک ها و شرکت ها را فربه تر کند از زمان بحران اقتصهادی اخیهر دیگههر اقبها ل عمههومی

ندارد. بیشتر موانع بر سر راه تغییر از طرف شرکت ها و دولت ها ایجاد می شوند نه از طرف مردم و ما بسیار بیشتر از آنها هستیم...

تغییر در راه است، چه ما آن را دوست داشته باشیم و چه نه. مسیر کنونی ما که مبتنی بر مصرف بی رویه منابع و انههرژی اسههت مهها را بههه مههرز
محدودیت های مختلف طبیعی می رساند (که به تغییرات اقلیمی محدود نمی شود و از بین رفتههن ماهیههان، فرسههایش خههاک، تههه کشههیدن مههواد
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معدنی، اقیانوس های اسیدی و کاهش منابع آب شیرین از جمله آنهاست). ما مخیر هستیم بین تغییرات معقو ل (اما سریع)، و کنتر ل شده برای
رسیدن به یک جامعه بدون کربن یا تغییرات فاجعه بار، که اقلیم خارج از کنتر ل بر ما تحمیل می کند. مسئله، مسأله ی منههابع  رو بههه پایههان و

زوا ل گسترده اکوسیستم است. گزینه ای به نام «ادامه وضع موجود»  وجود ندارد.

هدف ما باید رسیدن به یک جامعه بدون کربن در سریع ترین زمان ممکن باشد زیرا این تنها کار معقو ل و اخلقی است. اما حتا اگر نتههوانیم بههه
سرعت مطلوب به این جامعه برسیم، تلش های ما تفاوت بزرگی ایجاد خواهد کرد. هر کسری از درجه  گرما که بتوانیم از آن جلههوگیری کنیههم
جان و خانمان بسیاری از افراد را نجات می دهد و گونه های جانوری را از خطر انقراض حفاظت می کند. تا وقتی که به خطوط قرمز مطرح شههده

در فصل پنجم نرسیده ایم، فرصت داریم تا از فاجعه اقلیمی غیرقابل بازگشت اجتناب کنیم.
اقتصاد و سیستم های سیاسی ما توسط مردم ایجاد شده اند و می توانند توسط مردم تغییر کنند (اگر بتوانیم سازماندهی کنیم و فعا ل باشیم و به

سرعت افراد زیادی را همراه کنیم).



فصل دهم: آینده بدون کربن چگونه خواهد بود؟
آنچه در ادامه می آید توصیفی از  زندگی در یک دنیای بدون کربن با یک اقتصاد متعادل است. این یک پیش بینی نیسسست تنهسسا

یک توصیف است از یک آینده ممکن در یک ملت صنعتی شمال.

 صبح یک روز  اوایل ماه مارس است. به آرامی و با اکراه از ترک بستر گرم خود از خواب برمی خیزید، هر چند که خانه کامل عایق بندی شههده
 درجه سانتیگراد نگه داشته است. پمپ گرمایی زمینی مشکل داشت اما حال ظاهرا به خوبی کار می کند. احتمال بایههد یههک1۹و دما را در حد 

نفر را بیاورید تا نگاهی به آن بیاندازد اما امروز برای انجام این کار کمی مشغو ل هستید. بلند می شوید، لباس می پوشید، و برای صههبحانه نههان
تازه محلی می خورید. وارد خیابان می شوید (هوا پاک است و اصل ترافیکی وجود ندارد. همان طههور کههه بههرای رسههیدن بههه مزرعههه در ایسههتگاه

اتوبوس ایستاده اید گروهی از بچه ها که برای رفتن به مدرسه دوچرخه  سواری می کنند از کنار شما می گذرند).
کار شما این است: شما چند روز را در هفته به کار در مزرعه اجتماعی می پردازید و در عوض به اندازه کافی برای پوشش نیازهای خانواده خود
غذا دریافت می کنید. کار بین همه تقسیم شده است و همه در کاشت، برداشت، خرید، حسابداری و هر چیز دیگر کمک می کنند. مزرعههه یههک

 است که در گذشته به آن مزرعه ارگانیک می گفتند. این مزرعه نیاز به کار زیادی دارد و وقتی هوا سرد و یا مرطوب باشههد12۸مزرعه کم ورودی
کار بسیار دشوار است. اما مزرعه به میزان قابل توجهی برای همه افراد شاغل و کمی هم اضافه برای فروش غذا تولید می کنههد. ایههن کههار ورزش

خوبی است و شدیدا هزینه غذاها را پایین می آورد.

 وجههود داشههت. در ایههن2۰1۰شما دو روز دیگر در هفته را هم کار می کنید. کار شما کامل معمولی است، مانند بسیاری از مشاغلی که در دهه 
جامعه ی بدون کربن با یک اقتصاد متعاد ل (به جای اقتصاد در حا ل رشد) بسیاری چیزها متفاوت از سابق است اما مردم هنوز نیاز بههه پزشههک،
معلم، لوله کش، و حسابدار؛ بیمه گر و ماموران شهرداری دارند. درکل، تولید کمتری در جهان انجام می شود اما بسیاری از چیزهایی که مصرف
الیت ا) فع می کنیم در همین کشور ساخته می شود بنابراین بسیاری از افراد در شهر شهما در تولیهد یها فهروش وسهایل (و گهاهی ههر دوی آنه
می کنند. بسیاری از فروشگاه های بزرگ زنجیره ای که نیازمند حمل و نقل زیاد و ناکارامد بوده اند تعطیل شده اند و به جایشههان کارگههاه هههای

مستقل زیادی ایجاد شده اند.

کار این روزها عموما بسیار لذت بخش تر است. درآمدها عادلنه تر و ساختمان ها راحت هستند. مسیر ها کوتاه تر شده انهد و جهو جهامعه کمهتر
عصبی و خطرناک است. چون  کسب و کارها دیگر نیاز ندارند تا برای رشد به هر قیمتی دست و پا بزنند و رقبای خود را لگدکوب کننههد، فشههار
کمتری برای بهره کشی از کارمندان یا نادیده گرفتن مقررات ایمنی و سلمتی وجود دارد. کسب وکارها هنوز هم بههرای جلههب مشههتری رقههابت

می کنند، اما رقابت به جای کم کردن هزینه ها، بر سر تامین کالها و خدمات با کیفیت است.

از همه بهتر این که چون اقتصاد دیگر مبتنی بر تولید و مصرف فزاینده کالها نیست، همه می توانند کمی کمتر کار کنند. چههون خههانه و لههوازم
 کیلومتری سههاحل3۰خانگی کامل کارامدی دارید، هزینه قبض های انرژی شما بسیار پایین است (بیشتر برق شهر شما از یک مزرعه بادی در 

مجاور تامین می شود که با ژنراتورهای موجی و جذر و مدی و یک مکان ذخیره سازی پشتیبانی می شههود). هزینههه هههای حمههل  نقههل شههما در
کمترین حد خود هستند: شما بیشتر اوقات راه می روید یا از دوچرخه استفاده می کنید، جز در مورد استفاده از اتوبوس کههه بههرای رسههیدن بههه
مزرعه به آن سوار می شوید(که منطقی است اما به ذهن تان می رسد که اگر شورای محلی بههتر عمههل کنهد ایههن هزینهه می توانههد کمههتر شههود

بنابراین به خاطر می سپارید تا در جلسه بعدی شورای محل این موضوع را مطرح کنید).

همچنین گاهی اوقات شما برای سفرهای بیرون شهری و یا خرید مبلمان جدید از خودروی برقی اسهتفاده می کنیههد. ایهن خودروهها را  از یهک
 کرایه می کنید، اما این هزینه کم است (بسیار کمتر از تملک خودرو). بیشتر خوراک خانواده شما از مزرعه اجتماعی تههامین12۹مجموعه خودرو
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می شود و بیشتر غذاهای متفرقه را هم از بازار محلی تأمین می کنید. در موارد محدودی نیز خوراکی ها وارداتههی هسههتند. پوشهاک هههم هزینهه
کمی برایتان دارد (بدون فشار دائم تبلیغات و صنعت فشن بیشتر مردم از نگه داشتن لباس های خود برای مههدت طههولنی و خریههد دسههت دوم
راضی هستند). این روزها معمول وسایل با عمر بال ساخته می شوند و بازیافت پوشاک بسیار زیاد است (بوتیک های زیههادی هسههتند کههه ژاکههت

های کهنه را دریافت می کنند و آنها را تبدیل به لباس های بسیار جالبی می کنند).

در کل، زندگی بسیار ارزان تر از آن چیزی است که در دوران جنون مصرف بود (شما دو روز در هفته و شریک زندگی تان نیز سه روز در هفتههه
ال تأمین می شود ). هنوز هههم برخههی از افههراد را کار می کنید و درآمدتان بسیار بیش از مقدار مورد نیاز است و هزینه نگهداری کودکان نیز کام
تمام وقت کار می کنند تا پو ل بیشتری برای خرج کردن داشته باشند اما بیشتر مردم ترجیح می دهند وقت اضههافه را بههرای دوسههتان و خههانواده

 بیشههتر مههردم موسههیقی، فیلههم، ورزش، تماشههای–خود و یا پرداختن به سرگرمی های خود صرف کنند. خرید دیگر سرگرمی ملی مهها نیسههت 
تلویزیون (گریزی از تلویزیون نیست!)، معاشرت با مردم، و یا قدم زدن در جنگل  محلی را ترجیح می دهند. این روزها جنگل های بیشتری وجود

–دارد. عده بیشتری هم پیاده روی می کنند.  مردم عموما سالم تر از گذشته هستند. همچنین آنها بیش از گذشته با یکدیگر در تعامل هستند 

حرکت سیاسی برای توقف تغییرات اقلیمی موجب بازپس گیری بخش بزرگی از قدرت از دولت مرکزی و دادن آن به جوامهع محلهی نیهز شهده
است. این موضوع تبدیل به جلسات تصمیم گیری زیادی شده است که گاهی اوقات کسل کننده می شوند اما به این معناست که همه همدیگر

را بهتر می شناسند.
 شما فکر می کنید که آنها می توانستند در جای بهتری قههرار–شما کمی در مورد صف توربین های بادی بر لبه تپه خارج از شهر ناراحت هستید 

 اما آنها مسلما نسبت به معدن ذغالی که قبل در دره مجاور بود پیشرفت محسوسی هستند. همچنین گاهی اوقات شما بههه پروازهههایی–بگیرند 
که در زمان کودکی انجام داده اید، فکر می کنید : چقدر خارق العاده بود که می شد در زمان کوتاهی فواصل طولنی را به سرعت طی کرد. با این
حا ل، امروزه گرفتن مرخصی های طولنی آسانتر شده است بنابراین برای سفر با قطار در طو ل قاره و توقف برای سیاحت کشورهای مختلههف در
طی مسیر زمان کافی وجود دارد. وقتی به اندازه کافی پس انداز کرده باشید، می توانید به یک مسافرت خانوادگی در یک کشتی هوایی در طو ل

اقیانوس اطلس نیز فکر کنید. اما فعل این یک رویای درازمدت است.

زندگی کامل نیست. هنوز هم مناقشات، جنایت، و بی عدالتی وجود دارد. برخی از افراد هنوز ثروتمند هسههتند و برخهی دیگههر هنههوز هههم فقیههر
هستند. اگرچه اکنون امکانات عادلنه تر تقسیم شده اند و کشاورزان، کارگران و مههردم بههومی جهههان زمین ههها و قههدرت زیههادی را از دولت ههها و
شرکت هایی که بر آنها سلطه داشتند بازپس گرفته اند. سیاست مداران هنوز هم دروغ می گویند و تلش می کنند تا جنگ راه بیاندازند. تغییههرات

اقلیمی به اندازه ای بود که فجایع را متداو ل تر کند ، هنوز هم کمپین هایی لزم هستند و کارهای نکرده ای وجود دارند.

اما وضع دنیا از آنچه قبل بود بسیار بهتر است. از بدترین فجایع اقلیمی اجتناب شده است، دنیا ایمن تر و عادلنه تر شده است، و شما بخشی از
نسلی بودید که این کار را انجام داده اید. زندگی کامل نیست اما کامل خوب است.

*   *   *
ممکن است فکر کنید این توصیف مثل یک رویا می ماند و یا فکر کنید این توصیف یک واقعیت ممکن هستند. در هر حا ل، این وضعیت بسههیار
محتمل تر از این است که همه چیز به سیاق فعلی پیدا کند. در هر حا ل، بهتر یا بدتر، تغییر ایجاد خواهد شد. تصمیم گیری در مورد اینکه بههه

کدام سو می خواهیم برویم به ما بستگی دارد.



فصل یازدهم: ده نکته اصلی برای نجات اقلیم
«خوشبختی وقتی است که  آنچه فکر می کنید، آنچه می گویید و آنچه  انجام می دهید در هماهنگی کامل باشند»

ماهاتما گاندی

«همان گونه که زندگی خوب چیزی فراتر از زندگی خوشایند است، زندگی بامعنا نیز فراتر از زندگی خوب است» 
مارتین سلیگمن، روانشناس و متخصص خوشبختی

چگونه تغییرات اقلیمی می تواند شما را خوشبخت کند... چهار کاری که همه باید انجام دهند ... ده حوزه حیسساتی بسسرای عمسسل ...
چگونه می توانیم کنترل را به دست بگیریم.

این کتاب شادترین کتاب جهان نیست. من از این موضوع آگاهم. من سعی کرده ام تا در مورد تغییرات اقیلیمی صادق باشم بدون اینکه بیش از
حد غم انگیز باشم اما قبو ل این وضعیت دشوار است. راحت می شود فهمید که چرا خیلی از مردم در مواجهه با واقعیت  تغییههرات اقلیمههی، آن را

انکار می کنند یا تصور می کنند که این رویدادها تاثیری بر آنها نخواهد گذاشت و کسان دیگری مشکل را رفع خواهند کرد.

این اشتباه بزرگی است. فعالن اقلیمی (کسانی که واقعیت مشکل را پذیرفته اند و تصمیم گرفته اند تا در این خصوص کههاری بکننههد) در میههان
شادترین کسانی هستند که من می شناسم. تحقیقات زیادی نشان می دهند که یکی از عوامل اصلی شادی این اسههت کههه زنههدگی مهها معنهها دار
باشد و برای چیزی فراتر از خودمان وقت صرف کنیم. وقتی از تغییرات اقلیمی آگاه شوید و دریابید که این مسههئله چقههدر جههدی اسههت، آنگههاه

 : « وقههتی کههه اعمالمههان131 موسس «عدالت سریع اقلیمی»13۰بهترین کار برای مقابله با آن این است که اقدامی صورت دهید. به قو ل پاو ل کانر
بازتاب  افکارمان نباشد، نمی توانیم آرامش داشته باشیم. اما وقتی عقاید و اعما ل مان را هماهنگ کنیم روح مان اوج می گیرد. آن وقت ما زنده و

آزاد خواهیم بود».
من می توانم بر این موضوع شهادت بدهم. برخی از شادترین لحظه های زندگی من در اعتراض های اقلیمی و جلساتی بوده که بههرای کنشههگری
برگزار شده است؛  یا با ایستادن در برابر حضار و گفتگو با آنها در مورد این مسائل (غالبا به صورت شعر). بله، من می دانم که این موضوع کمهی
غمگین است. اما صحت دارد. از وقتی که من در خصوص تغییرات اقلیمی فعا ل شدم، کارهایی کرده ام که هرگز فکر نمی کههرده ام بکنههم. مههن
افراد جالب و الهام بخشی را از سراسر جهان ملقات کرده ام؛ کسانی که اراده و اشتیاق آنها امید زیادی به من داده است. من هنوز هم در مههورد

آینده نگرانم اما باور دارم که ما می توانیم وضعیت را تغییر دهیم. بزرگ ترین درمان یأس، عمل است.

اما چه عملی؟ خوب، این فصل پایانی برای این است که نکته هایی برای شروع را به شما بگوید. در زیر چهار راهکار گفته می شود که هر کسی
می تواند آنها را انجام دهد. پس از آن لیستی از ده نکته مهم برای پیروزی بر تغییرات اقلیمی آمده است. نگران نباشههید، شههما مجبههور نیسههتید
همه این کارها را انجام دهید. در واقع بهتر است که تنها یک یا دو کار را برای شروع انتخاب کنید و ببینید چههه مههی شههود. همیشههه می توانیههد

دوباره برگردید و گزینه های دیگری را انتخاب کنید.

چهار کاری که همه باید انجام دهند

 نتیجه گیری شخصی درباره تغییرات اقلیمی قدری زمان می برد. کمی به خودتان مهلت بدهید تا قضههیه کههاملتغییرات اقلیمی را باور کنید.
 نوشته جرج مارشا ل را بخوانید و یا یههک132سم زدایی کربنیدر ذهن شما جا بیفتد. اگر با آن مشکل دارید، من قویا پیشنهاد می کنم که کتاب 
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کنشگر اقلیمی خوش مشرب پیدا کنید که بتوانید با او صحبت کنید. کاهش آثار اقلیمی خود شما نیز می تواند موثر باشهد (سهعی کنیهد کمهتر
رانندگی کنید؛ به جای اجناس نو، وسایل دست دوم بخرید؛ و بهره وری انرژی را  در خانه خود بال ببرید). اگرچه این چیزههها نمی تواننههد تغییههر
اجتماعی بزرگی که ما نیازمند آن هستیم را ایجاد کنند اما برای شروع اقدامات خوبی هستند و می توانند به شما کمک کنند تا بیشتر احسههاس

کنتر ل داشتن بر اوضاع و حس مثبت داشته باشید.

 ما می توانیم این کار را انجام دهیم. افراد زیادی هستند که هم اکنون در این باره کارهای بزرگی انجام می دهند، نکته این اسههتشجاع باشید.
که بسیاری از آنها خارج از سیاست  ورزی مسلط هستند و در نتیجه رسانه ها آنها را نادیده می گیرند. مشارکت شما هرچقدر هههم کوچههک باشههد

کمک می کند تا مسائل در مسیر درست بفتد. این فرصت برای شما مهیاست تا بخشی از یک جنبش واقعا مهم باشید.

 به لیست پایین نگاه کنید و یکی دو موضوع را که مورد علقه تان است انتخاب کنیههد. آیهها در ایههن لیسههت فعههالیتیعلقه خود را پیدا کنید.
هست که واقعا علقه شما را جلب کرده باشد یا برایتان الهام بخش باشد یا خشم یا امید شما را برانگیزد؟ آیا زمینه ای هست که هم اکنههون در
موردش معلومات داشته باشید و یا به کار، مطالعات، سرگرمی ها و یا جامعه محلی شما مربوط باشد؟ اگر چنین نیست نگران نباشید. گروه ههها و

شبکه هایی وجود دارد که روی این مسائل کار می کنند و می توانند به شما برای شروع کمک کنند.

به کسانی فکر کنید که ممکن است به این موضوع علقه مند باشند. همراه کههردن یههک یهها دو دوسههت می توانههد تفههاوتتنهایی اقدام نکنید. 
بزرگی ایجاد کند. سپس با گروه ها و شبکه هایی که هم اکنون در زمینه مورد علقه شما فعالیت می کنند مرتبط شوید. در پایین پیشههنهادهایی
در این خصوص وجود دارد. ببینید چه فعالیت هایی در جریان است و شما چگونه می توانید کمک کنید. اگر زمان زیادی برای این کههار نداریههد
مشکلی نیست. فقط کاری را که فعل می توانید، انجام دهید و ببینید در آینده چه فرصت هایی برای انجام کارهای دیگر دارید. وقههتی پههروژه یهها
کمپین مناسبی پیدا کردید که خلقیت شما را برمی انگیزد، خواهید دید که برایش وقت پیدا می کنید. اگر مههی خواهیههد کههار جدیههدی شههروع
کنید، بسیار عالی است اما مطمئن شوید که با پیدا کردن تعدادی حامی و همفکر شروع کنیهد و از کسهانی کهه قبل چنیهن کارههایی را انجهام

داده اند راهنمایی بخواهید.
انجام دادن کاری در سطح محلی و چیزی که کلی نگرتر است غالبا ترکیب خوبی است. عریضه نویسی و نهامه نگهاری جهای خهود را دارنهد امها
مسئله در حا ل اضطراری شدن است. ما باید واقعا به خودمان زحمت بدهیم. از گروه هایی که بیش از حههد بهها آلههوده کننههده ها و سیاسههت مداران
اشکا ل تراش نزدیک هستند اجتناب کنید. با انجام کمی کار آنلین یا کمک مالی یا نوشههت نههامه تشههویقی بههه رسههانه ها، سههایر فعههالن منههاطق

دوردست را در صورت نیاز حمایت کنید. راه هایی برای کمک به افرادی پیدا کنید که کارهایی می کنند که خود شما نمی کنید.

ده کار برای نجات اقلیم که الزاما آسان نیستند (اما موثر و ثمربخش هستند)

 ما نیازمند این هستیم که بیشترین افراد ممکن آگاه شوند، و  شروع به فعالیت کنند. به کارهایی فکههر کنیههد کهههیک: جنبشی را آغاز کنید.
می توانید برای تبلیغ انجام دهید. آیا می توانید جلسه یا برنامه ای را در محل کار  یا در اجتماع خود برگزار کنید؟ یک جلسه گفتگو یهها نمههایش
فیلم یا پذیرایی یا جشن راه بیاندازید. کتابی در مورد تغییرات اقلیمی که دوست دارید پیدا کنید و آن را به همه دوستان خود قرض بدهیههد (و
یا اگر این کتاب مورد نظر است بهتر است که کتاب را برایشان بخرید!). منابع و گروه های زیادی وجود دارد که می تواند به شما در پیام رسههانی
کمک کنند.  اطلعات تماس افرادی را که می شناسید و فکر می کنید می خواهند در این زمینه فعالیت کنند گرد آورید. آیها چیهزی هسهت کهه

مشترکا روی آن فعالیت کنید؟

دو: بدترین کارها را متوقف کنید: از قطار ذغال سنگ پیاده شوید، شن های قیری را تعطیل کنید و رونق بیوسسسوخت ها را خسساتمه
 این ها هم اکنون سه تا از مهم ترین کمپین های جهان هستند. آیا در نزدیکی شما گروه فعالی علیه این آلینده ها وجود دارد؟دهید.



 در جایی که شما زندگی می کنید چگونه است؟ در133. وضعیت پایداری زیست محیطیسه: استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را آغاز کنید
جامعه یا منطقه و یا کشور شما وقتی صحبت از برق تجدیدپذیر، حمل و نقل پایدار، کشاورزی ارگانیک و یا خانه های بهینههه در مصههرف انههرژی
می شود، چه واکنشی می بینید؟ ایا گروهی محلی وجود دارد که تلش کند پروژه های اجتماعی شروع شههوند؟ محههل کههار، مههدارس، دانشههگاه و
محل عبادت شما تا چه اندازه پایدار است؟ آیا فرصتی برای فشار بر حکومت و شرمسار کردن دولت محلی و ملی برای اتخاذ ایجههاد راه حل هههای

پایدار وجود دارد؟

. گروه های زیادی هستند که خواسههتار اصههلحات دموکراتیههک و سیاسههت هایچهار: دموکراسی را احیا کنید و سیاست  را پاکسازی کنید
شفاف تر هستند که می توانید با آنها تعامل داشته باشید. فرصت خوبی برای ایجاد ارتباط با سایر کنشگران غیر اقلیمی وجود دارد. ما باید حس
فوریت را در تلش های خود برای بهبود سیاست ها وارد کنیم. برخی از فعالن اقلیمی در میان شبکه های خههود بههه ایجههاد روش هههای تصههمیم
گیری عادلنه تر پرداخته اند و تلش می کنند تا در جوامع محلی خود ساختار دموکراتیک تری را ایجاد کنند. از امریکا لتین می توان چیزهههای
زیادی آموخت جایی که چند کشور دموکراسی خود را از نو ساختند. بیشتر تحقیق کنید؛ با مردم صههحبت کنیههد؛ و ببینیههد در چههه چیزهههایی

می توانید مشارکت کنید.

 ما باید مردم را متقاعد کنیم تا در این باره صحبت کنند و ایده نامعقو ل رشههد نامحههدود تولیههدپنج: با اسطوره رشد اقتصادی مبارزه کنید.
ناخالص داخلی را به چالش بکشند و گزینه های آلترناتیو را مطرح کنند. در این مورد آگاهی کسب کنیههد و اطمینههان حاصههل کنیههد کههه سههایر
کنشگران اقلیمی نیز در این خصوص می دانند. به نظر می رسد رشد نامحدود اقتصادی ایده ای است که زمان آن به سر آمده است و افراد بیشتر

و بیشتری این نکته را جدی می گیرند و بیشتر در مورد آن صحبت می کنند. آنها را پیدا کنید و به آنها کمک کنید.

. ما باید از طریق مقررات سخت گیرانه و اقههدامات مردمههی مههانع صههنایع آلینههده شههویم. همچنیههن بایههد قههوانینشش: شیر کربن را ببندید
بین المللی را که به نفع توسعه مخرب هستند تغییر دهیم.(سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پو ل و توافق هههای تجههارت
آزاد مانند نفتا باید یا کامل ملغی شوند یا جدا اصلح شوند). راه حل های دروغین مانند تجارت کربن، جبران کربههن و افسههانه ذغا ل  سههنگ پههاک

همه فریبکارانه و خطرناک هستند و باید از بین بروند. کسانی که هم اکنون در این زمینه مبارزه می کنند از کمک شما خرسند خواهند شد.

 ما نیازمند این هستیم که فرهنگ عجیب و غالب خرید، رانندگی و پههرواز خههود را بههه چهالشهفت: فرهنگ مصرف گرا را آچارکشی کنید.
بگیریم. این فرصتی است که برای همه افراد خلق وجود دارد (ما نیازمند هنر، موسههیقی، نوشههته ههها و اجراهههای خلقههانه متنههوع هسههتیم کههه
برخلف جریان غالب فرهنگ موجود باشند و پوچی فرهنگ مصرف گرای مدرن را نشان دهند). هنر و تفریح می توانند به روشی با مردم ارتباط

برقرار کنند که واقعیت ها و آمار هرگز نمی توانند.

. مردم دور و بر ما برای حقوق کارگران، مهاجران، پناهندگان، بهداشت بهتر و یا پایههانهشت: با سایر کمپین های محلی رابطه برقرار کنید
دادن به فقر و سایر مسائل تلش می کنند. کمتر مسئله ای وجود دارد که به نحوی به مسئله تغییرات اقلیمی وابسته نباشند (این مسائل یا بهها
بحران اقلیمی تشدید می شوند و یا ریشه مشترکی در سیاست های غلط و اقتصاد نامتوازن ما دارنههد). در ایههن کمپین ههها شههرکت کنیههد و تلش
کنید در جای مناسب مسئله تغییرات اقلیمی را مطرح کنید. گروه های اقلیمی محلی را تشویق کنید تا چنین رابطه هههایی را ایجههاد کننههد. بههه
دنبا ل اهداف مشترک و مشخص باشید (برای مثا ل اتحاد کنشگران اقلیمی با فعالن کارگری برای نجات یک کارخههانه تولیههد تههوربین بههادی در

)  ما باید از هم بیاموزیم و دانش را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم و اتحاد تشکیل دهیم.2۰۰۹جزیره وی در انگلستان در سا ل 

 متاسفانه احتمال در نزدیکی شما یک مشکل اقلیمی وجود دارد(طرح توسعه فرودگاه، طرح پالیشگاه، بزرگراه هایننه: درگیر کارزاری شوید.
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جدید و یا جنگل زدایی وسیع). احتمال کسانی هستند که در برابر آن طرح ها مقاومت می کند. به این مقاومت ها بپیوندید. این نوع کمپین ها به
خودی خود مهم هستند اما همچنین فرصت خوبی را برای مطرح کردن مشکلت بزرگ تر در سیستم سیاسی فراهم می کنند. از آنها به عنههوان
سکویی برای محکوم کردن سیاست های غلط، لبی گری های شرکت ها و کمبود مقرراتی که چنیهن پهروژه ههایی را ممکهن می سهازند اسهتفاده
کنید. شعار رشد بی رویه و الزام قانونی شرکت ها برای کسب بیشترین سود که (تقریبا همیشه) انگیزه این نوع طههرح ههها هسههتند را بههه چههالش

بکشید. تلش کنید تا با بدی ها بجنگید اما مبارزه خود را تنها به یک مورد بد محدود نکنید.

 به دنبا ل فرصت هایی باشید تا کنشگران محلی را با حرکت هههای اجتمههاعی کشههورهایده: تلش های خط مقدم اقلیم را پشتیبانی کنید.
جنوب و تلش های عملی پیوند بزنید. با گروه های محلی خود صحبت کنید تا ببینید آیا آنها روی مسهائل مرتبههط بهها دیگههر نقههاط جههان کههار
می کنند. آیا یک شرکت یا دولت محلی محصولتی را استفاده می کند که موجب تخریب سرزمین دیگران می شود؟ چرا گههروه محلههی شههما بهها
جوامع درگیر رابطه برقرار نمی کند تا ببینید آنها چه برنامه هایی دارند؟ شما چه کاری می توانید انجام دهید که از حرکت هههایی ماننههد کمههپین

 حمایت کنید تا نفت اکوادور در زمین باقی بماند؟134نجات جنگ های بارانی یاسونی

چگونه با مردم در مورد تغییرات اقلیمی صحبت کنیم
 که شبکه ای از متخصصان ارتباطات اقلیمی در بریتانیا است، برای صحبت متقاعد کننده با مردم در مورد تغییرات اقلیمی نکات زیههر135گروه مشاور ارتباطات تغییرات اقلیمی

را پیشنهاد می کند:
- در مورد آثار احتمالی تغییرات اقلیمی و چالشی که برای مقابله با آنها وجود دارد، رک و صادق باشید اما از ایجاد احساس گناه و ترس در مخاطبان تان خودداری کنید.

- در مورد پیامدهای تقلیل اثرات تغییرات اقلیمی برای سبک زندگی کنونی و ضررها(و سودهایی) که سازگاری با این تغییرات خواهنهد داشههت صههادق و رک باشهید. روایههت
هایی که فقط بر مزایای راه حل های اقلیمی تمرکز می کنند احتمال متقاعد کننده نیستند. از تاکید بر گام های آسان و راحت خودداری کنید. از اغراق در مورد فرصههت هههای

اقتصادی  که ممکن است تقلیل و یا سازگاری با تغییرات اقلیمی فراهم کنند خودداری کنید و بر «مصرف گرایی سبز» به عنوان پاسخی به تغییرات اقلیمی تاکید نکنید.
- پس از  ارائه صادقانه آثار احتمالی تغییرات اقلیمی  با واکنش های احساسی مخاطب تان همدردی کنید.

- رفتار موافق محیط زیست را عادی جلوه دهید و از قدرت شبکه های اجتماعی بهره ببرید.
- در مورد زبانی که مورد استفاده قرار می دهید فکر کنید. اما تنها به زبان وابسته نباشید.

- اعتراض عمومی به اقدامات محدود و کند  دولت را تشویق کنید.
   

پایدار نگه داشتن انرژی ما
ذهن بازی داشته باشید. برای ایجاد ائتلف های غیرمنتظره آماده باشید و خارج از محدوده آسههایش خههود عمههل کنیههد. ممکههن اسههت بروشههور
طراحی کنید؛ در جلسات شورای محلی شرکت کنید؛ تمام خانواده خود را در یک مزرعه اجتماعی شرکت دهید؛ برای کسههانی کههه خههود را بههه
نرده های یک نیروگاه زنجیر کرده اند ساندویچ درست کنید؛ و یا در این  مورد با خبرنگار شبکه ملی مصاحبه کنید. ممکن است تصمیم بگیریههد
که دفعه بعد خود را به نیروگاه زنجیر کنید و یا ممکن است ترجیح بدهید که برای کمک بهه پرداخههت هزینههه ههای دادگههاهی کنشهگرانی کهه
محاکمه می شوند یک برنامه تامین مالی برپا کنید. علقه شما هر چه که باشد، و تا هر جا که می خواهید ادامه دهید، کارهههای مهههم و جههالب

زیادی وجود دارد که می توانید انجام دهید.

اگر دولت ها سوخت های فسیلی را کنار نمی گذارند، ما مجبوریم این کار را با تعطیل کردن معادن و مناطق نفتی محلی انجام دهیم. اگر آنههها از
جنگل های جهان حفاظت نمی کنند (و یا بدتر، اگر تلش می کنند برای کسب سود شخصی آنها را بفروشند) ما با مردم ایههن سههرزمین ها متحههد
می شویم و خودمان از آنها محافظت می کنیم. بگذارید برنامه ای برای تعطیلی همه معادن ذغا ل سنگ، تعطیلی آخرین خط لوله شن های قیری،
و برای شنیدن آخرین ناله های مرگ بازارهای کربنی تنظیم کنیم. بگذارید برنامه هایی برای باز پس گیری زمین های مههردم بههومی، و بههرای بههه
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دست آوردن کنتر ل بر غذا، آب و انرژی توسط جوامع محلی تدوین کنیم. بیایید شروع به احیای دموکراسی از پایین کنیم تا بر اسههاس حقههوق،
سلمت و آزادی انسان برای جامعه تصمیم گرفته شود و نه بر اساس توهم رشد مخرب اقتصادی.

چه کسی می داند که ما تا کجا می توانیم برویم، و با اقدامات خود چقدر تغییرات مثبت می توانیم ایجاد کنیم؟ در هر حا ل، مهها درگیههر چالشههی
قوی برای به حرکت واداشتن دولت ها هستیم. کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد و ما نیازمند افراد مختلف با سوابق  متفاوت (از جملهه
تیم کهه می تهوانیم اختلفهات سیاسهی خهود را کنهار شما) هستیم. خبر خوب این است که در اعتراضات کپنهاگ و گفتگوهای کوچابامبا آموخ
بگذاریم و در لوای یک هدف مشترک متحد شویم (و این تنوع می تواند مایه قدرت ما باشد). تا زمانی که در مورد تفاوت های خود صادق باشیم
و فضاهایی ایجاد کنیم که آزادانه در مورد مسائل بحث کنیم، می توانیم با موفقیت در کنار هم کار کنیم بدون اینکه بر سههر همههه چیههز توافههق
داشته باشیم. ما اشتراکات فراوانی داریم تا به وسیله آنها حرکتی قدرتمند ایجاد کنیم. ما بعدا خواهیم فهمید که چهه کسههی در مههورد جزئیهات

درست می گفت، پس از آنکه پیروز شدیم.
ما منتظر شما هستیم تا به ما بپیوندید. منتظر چه هستید؟
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calculator

)6تکنولوژی های سازگار با محیط زیست(فصل 
Accra Caucus, Realizing rights, protecting forests: An Alternative Vision for

Reducing Deforestation, 2010. Available at http://nin.tl/9PV86b

Environmental Change Institute, The 40% House, University of Oxford,2005.

GRAIN, Seedling special issue, 2009, available at http://nin.tl/ciRh9q

Mark Z Jacobson & MA Delucci, Evaluating the Feasibility of a Large-Scale

Wind, Water, and Sun Energy Infrastructure, Stanford University, 2009.

David Mackay, ‘Sustainable Energy Without the Hot Air’, UIT, 2008, www.withouthotair.com

Dr Joe Romm’s Climate Progress blog (http://climateprogress.org)

Zero Carbon World website at www.zcb2030.org/index.php/zcb-world

)1۰ تا ۷تاریخچه اقلیمی و سیاست ها(فصل های 
Climate history and politics (Chapters 7-10)

Joel Bakan, The Corporation, Free Press, 2004.

Climate Outreach and Information Network, ‘Climate Change Condensed’

training pack, 2010, available via www.coinet.org.uk

Wayne Ellwood, The No-Nonsense Guide to Globalization, third edition,New Internationalist, 2010.

Ross Gelbspan, Boiling Point, Basic Books, 2004.

Patrick Hossay, Unsustainable, Zed Books, 2006.

Robert Henson, The Rough Guide to Climate Change, Rough Guides, 2008.



Larry Lohmann, ‘Carbon Trading’, Development Dialogue no 26, Corner House, 2006.

Heather Rogers, Green Gone Wrong, Verso, 2010.

Derek Wall, The No-Nonsense Guide to Green Politics, New Internationalist, 2010.

Spencer Weart, The Discovery of Global Warming, book and website, 2009, www.aip.org/history/climate

CO2 figures from National Oceanic and Atmospheric Administration and Carbon Dioxide Information Analysis 

Center.

www.sourcewatch.org

www.desmogblog.com

www.medialens.org

)11عمل کردن(فصل 
کمک به تبلیغات

The Climate Outreach and Information Network (www.coinet.org.uk)

Center for Climate Change Communication (www.climatechangecommunication.org).

George Marshall, Carbon Detox, Octopus, 2007.

سوخت های کشاورزی
www.biofuelwatch.org.uk

www.foe.org.au

نفت
www.oilwatch.org

www.priceofoil.org

http://planb.org

ذغا ل
www.coalaction.org.uk

www.cana.net.au

www.coal-is-dirty.com

شن های قیری
www.ienearth.org/tarsands.html

www.no-tar-sands.org.

www.oilsandstruth.org

چالش های فرهنگی
www.nationalpetroleumgallery.org.uk

www.museumofthecorporation.org

www.remembersarowiwa.com

www.artnotoil.org.uk

www.adbusters.org

غذا و جنگل ها
www.viacampesina.org

www.wrm.org.uk

http://ran.org

www.sinkswatch.org

گزینه های پایدار جایگزین
www.transitionnetwork.org



www.greennewdealgroup.org

www.neweconomics.org

ایجاد یک حرکت جهانی
www.climate-justice-action.org

www.climate-justice-now.org

www.pwccc.wordpress.com

http://peoplesclimatemovement.net

www.globalclimatecampaign.org

www.globaljusticeecology.org

www.ienearth.org

www.climateconvergence.org

شبکه های کنشگری استرلیایی
www.risingtide.org.au

www.climatecamp.org.au

www.cana.net.au

www.climatemovement.org.au

www.foe.org.au

شبکه های کنشگری کانادایی
www.energyaction.net

www.uncampement.net

www.climateactionnetwork.ca

www.greenpeace.ca

شبکه های کنشگری نیوزیلندی و اوتاوا 
www.savehappyvalley.org.nz

www.climatecamp.org.nz

شبکه های کنشگری انگلستان
www.climatecamp.org.uk

www.campaigncc.org

www.risingtide.org.uk

www.climaterush.co.uk

www.planestupid.org

www.wdm.org.uk

www.nonewcoal.org.uk

www.christian-aid.org.uk

www.foe.co.uk

www.greenpeace.co.uk

شبکه های کنشگری ایالت متحده
www.actforclimatejustice.org

www.350.org

www.energyactioncoalition.org

www.risingtidenorthamerica.org

www.energyjustice.net

www.climateconvergence.org
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