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دارد دهد و مرا وامیهایم را تغییر میآموزم که تمام اندیشهای میگاهی نکته

ی است. ای نظرام بازاندیشی کنم. گاهی این نکتهی بسیاری از مواضعی که گرفتهدرباره

 اندیشم که اگر مارکستر به این میدهد که دقیقاین اتفاق معمولاً زمانی برایم رخ می

هایی هم هست که فقط یک سری اطلاعات جدید مرا . اما زمانگفتبود چه میالان می

دارد. تقریباً چهار ماه پیش اطلاعاتی دیدم که سرم به معنای واقعی به بازاندیشی وامی

ی ام بازاندیشی کنم. ادارهی بسیاری از مواضعکلمه سوت کشید و مرا ناچار کرد درباره

نمودار وجود  یک نتشر کرده بود که در آن،اطلاعاتی را م 1ها و جو )نوآ(ملی اقیانوس

 088هزار سال گذشته.  088اکسید موجود در جو در داشت. نمودار غلظت کربن دی

شناختی چندان آید اما از منظر زمینی زمانی بسیار بلندی به نظر میهزار سال بازه

و  گرمایش قدر بلند است که مراحلی زمانی آنهم بلند نیست. با وجود این، این بازه

ای غلظت هزار سال گذشته در هیچ برهه 088سرمایش جهانی را ثبت کند. در طول 

فراتر نرفته بود. این رقم بین  2واحد در میلیون 088اکسید کربن موجود در جو از دی

واحد در میلیون بوده  088واحد در میلیون در نوسان بوده است و حداکثر  088و  158

سال  98رسد. سپس در طول واحد در میلیون می 088ه ب 1698است. اما پس از 

واحد در میلیون رسیده است. این  088واحد در میلیون به بیش از  088گذشته از 

سابقه بوده هزار سال گذشته بی 088افزایش شدید و بسیار شتابان است و در طول 

 است. 

ه به فکر واداشت که چرا همچین اتفاقی افتاد مرا سختپیامدهای این وضعیت و این

است. یکی از پیامدها این است که اگر دونالد ترامپ از این گزارش بو ببرد نوآ را که 

که این سازمان دهد کم دستور میکند یا دستسند را منتشر کرده است منحل می

دیگر حق ندارد اطلاعات بیشتری از این دست را منتشر کند. اما مقدار باورنکردی کربن 

اش بدان معناست که الان مقدار عظیمی کربن وجود در جو و افزایشاکسید مدی

یم شناسبوم بشر به شکلی که ما میاکسید در جو هست و این برای تداوم زیستدی

سال  188و شاید  58شوند بلکه شبه ذوب نمیی زمین یکهای کرهآور است. یخزیان
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ها ذوب شوند و تمام. و وقتی یخها دارند ذوب میطول بکشد تا ذوب شوند اما این یخ

همین حالا هم  1ی یخ گرینلندشوند سطح آب دریاها به سرعت بالا خواهد آمد )صفحه

هیمالیا در حال ناپدید شدن است و این یعنی  2انباشتِدر حال آب شدن است(، برف

در برخی از روزهای سال خشک خواهند شد. سراسر شبه  0و گنگ 0ی سندرودخانه

های ند دچار خشکسالی شدید خواهد شد و مابقی جهان نیز دچار دگرگونیی هقاره

   شوند.عظیم می

خواهم دست به کاری جا میواحد در میلیون از کجا آمد، چه شد؟ در این 088این 

ماجراجویانه زنم و وارد سرزمینی مرموز شوم زیرا یکی از علل این افزایش ناگهانی کربن 

تی گردم. اما ابتدا باید به حقیق. خیلی زود به این قضیه برمیاکسید چین بوده استدی

غییرات گسیختگی تکه لگاموهوایی اذعان کنیم و آن اینی دینامیسم تغییرات آبدرباره

 5خاکوهوایی باعث ذوب شدن یخآب دهد که اگر تغییراتوهوایی نشان میآب

اکسید تان )که از کربن دیشود( در آن صورت گازهای مشمالگان شود )که دارد می

ترشدن تغییرات تر است( رها خواهند شد و این منجر به پرشتاببسیار خطرناک

 شود. وهوایی میآب

که برای حل آن چه وهوایی و اینی تغییرات آبآمار و ارقام نوآ نگرشم به مسأله

گاه ی دیددرباره دانم قدری به عقب بازگردم وجا لازم میباید کرد را تغییر داد. خب این

 از ام یعنیمحیطی داشتهی مسائل و قضایای زیستسال گذشته درباره 98که در  کلی

یافتم صحبت کنم. وقتی دانشجو  آگاهی محیطیزیست مسائل از بار اولین که زمانی

پذیر و مغذی زمین در حال اتمام های فراوانی در این باره بود که منابع دوامبودم بحث

ت ویژه نفاز همه نگرانش بودند انرژی بود ــ به عی که مردم در آن زمان بیشاست. منب
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در تمام این نگرانی وجود داشت.  1698و  1658های های فسیلی. در دههو سوخت

 1698و وقتی به  های عمومی بسیاری وجود داشتنگرانی 1698ی های دههسال

های زیادی نسبت به ولیمشغبینیم دل( می1رسیم )اولین سال روز زمینمی

های منابع طبیعی برای رشد وجود دارد اما حالا مشکلات آلودگی و تبدیل محدودیت

ان آید و نشزمین به یک مزبله هم اضافه شده است. آثار فراوانی در این باره بیرون می

محیطی زمین نامحدود نیستند و به همین دلیل بحران های زیستدادند که ظرفیتمی

 حیطی در یک قدمی وقوع است. مزیست

ها را نیز از خواب خرگوشی بیدار کرد و آن 2اولین روز زمین حتا امریکا کورپوریت

ی ای دربارهنامهویژه 0فوربزی محیطی وجود دارد. مجلهمتوجه شدند که مشکل زیست

نامه به قلم رئیس ی ویژهمحیطی بیرون داد. نخستین مقالههای زیستمحدودیت

زیست مراقبت کنیم، ریچارد نیکسون بود. او حرفش این بود که باید از محیط جمهور

توانیم برای همیشه بر محیط زیست سلطه داشته باشیم. قدرت سیاسی به نوعی نمی

آوری های شگفتایده فوربزی پذیرفته بود که مشکلاتی در این حوزه وجود دارد. مجله

هایی برای شدن داشت، طراحی شهریویژه دربارهکه چه خواهد شد و بهی ایندرباره

هایی هم برای شهرهای جدیدی که اطرافشان شهرهای جدید وجود داشت، و طراح

وجود  0«سبزشویی»ها کلی درخت داشتند. شواهد فراوانی از به زبان کورپوریشن

 داشت. 

                                                      

1 Earth Day 

2 Corporate America  

م. – ایالات متحد وکارهای بزرگ درها و کسببرای توصیف جهان کورپوریشنعبارتی است   

0 Forbes 

0 greenwashing 

 هایفعالیت منفی اثرات پای رد «زیست محیط از حمایت» و «بودن سبز» ظاهر با کوشندمی هاشرکت

.کنند ـ م پاک و بشویند را زیست محیط بر خود  
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کرد جناح هایش سرزنش میداری را به خاطر بیماریسرمایهاما جنبشی که 

کالیفرنیا سرزیر کرده بود،  1که نفت در ساحل سانتابارباتری نیز داشت. درحالیرادیکال

ی های فسیلی مفرط از سوختی اعتراضی علیه استفادهجا به نشانهدانشجویان در آن

ماشین  رکتی نمادین یکهای فسیلی در حازحد به سوختو نیز وابستگی بیش

شدیم نزدیک می 1698ها دفن کردند. وقتی به اولین روز زمین در شن در را 2شورولت

ذایی، ی غها نسبت به کیفیت زنجیرههای زیادی وجود دارد. خیلیدیدیم که نگرانیمی

کیفیت هوا و غیره نگران بودند. اما چیزی که توجه مرا در روز زمین در بالتیمور جلب 

یکایی تبار بودند امرد این بود که در شهری که نیمی از جمعیت آن امریکایی افریقاییکر

دند. ی متوسط سفیدپوست بوها تقریباً غایب بودند. حاضران تماماً از طبقههاییافریقایی

در بالتیمور که  0ای که من به رویداد روز زمین رفتم، به باشگاه لفت بنکهمان هفته

شمارند نیز سر زدم. پوست است و سفیدپوستان انگشتسیاه ی عمدتاًیک مؤسسه

بت ی مشکلات صحکردند و دربارهها از فرصت استفاده میموسیقی عالی بود. موزیسین

ترین بزرگ»ها این بود: کردند که هورای حاضران را به همراه داشت. برداشت آنمی

اختلاف نظر بزرگی  روشن است که« محیطی ما ریچارد نیکسون است.مشکل زیست

 که مشکل زیست محیطی کدام است وجود دارد.ی ایندرباره

محیطی حساس شوم. های زیستاین تجربه باعث شد نسبت به خیلی از سخنوری

گرا هستم که معتقد است آخرالزمان محیطمن مشخصاً مخالف جناحی از جنبش زیست

محیطی در یک ی زیستنزدیک است، منابع جهان در حال تمام شدن است، فاجعه

ام. البته این بدان معنا هایی بودهگوییقدمی است. من همیشه مخالف چنین آخرالزمان

محیطی موضوعیتی ندارند یا از برخی جهات جدی نیست که از نظر من مسائل زیست

اند و ما باید به محض محیطی بسیار مهمنیستند. درواقع به نظرم مسائل زیست

های ها بپردازیم. مسأله صرفاً این است که من با خیلی از بینشانشان بدپدیدآمدن
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2 Chevy 
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اکنون موافق نیستم. اگر بینش آخرالزمانی را کنار بگذاریم، در زمان و همآخرالزمانیِ آن

محیطی یکی از موضوعاتی خواهد بود که باید جدی آن صورت رویکرد به مسائل زیست

ن های کربی آلودگی آب، هوا و غلظتمسألهطوری که به گرفته شود و مدیریت شود به

 شویم کهزده نمینظارتی و نظایرش بپردازیم و آنقدر وحشت از راه نظارت و فعالیت

چیز دارد از دست ها همین فردا باید انجام شود، در غیر این صورت همهی اینهمه

 رود. می

گرا با محیطزیست 2اقتصاددان و پاول ارلیشِ 1جولیان سیمونِ  1698ی در دهه

هم شرط بستند. ارلیش مدعی بود که جهان بیش از حد آلوده شده است و داریم منابع 

شود و در حال حرکت به سوی فاجعه کنیم، تأمین غذا دارد سخت میرا تمام می

هستیم. جولیان سیمون ادعای پاول ارلیش را رد کرد. جولیان سیمون شرط بست که 

تر های کنونی پایینم دید که قیمت کالاهای اساسی از قیمتسال آینده خواهی 18در 

آمده و این بدان معناست که هیچ مشکلی اساسی در خصوص کمیابی منابع طبیعی 

ها قیمت کالاها را بررسی کردند وجود ندارد. ارلیش شرط را پذیرفت و ده سال بعد آن

 و جولیان سیمون برنده شد. 

 1698اند که ارلیش شرط را باخت چون عی شدهاز آن زمان به این سو برخی مد

بندی نبود. به بیان دیگر، اگر شما شرط را زمانی ببندید که سال خوبی برای شرط

 آیند. اگر وقتی کهها پایین میی بعد قیمتقیمت کالاها بالاست به احتمال قوی دهه

ما شرط را ن اگر شافتاد. بنابرایشرط بستید قیمت کالاها پایین بود عکس این اتفاق می

ارلیش را  1668و  1608های کالاهای اساسی بین سال بستید قیمتمی 1608در 

یا  محیطی هستیمآیا ما در یک وضعیت خطیر زیست»کردند. این پرسش که برنده می

یت کنند که ظرفهاست که مطرح است. برخی کورنوپیاباورند یعنی فکر میمدت« خیر؟

های آدمیان نامحدود است، برخی هم هوادار سناریوی کاریزیست در جذب خرابمحیط

بندی مالتوسی هم هست ها معتقدند کار از کار گذشته است. شرطاند. اینآخرالزمانی

های مرکب رشد جمعیت جهانی لاجرم سال پیش بر سر این بسته شد که نرخ 288که 
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و نیز تباهی اجتماعی،  خورد و ما شاهد فقر و قحطیهای منابع طبیعی برمیبه محدویت

 خشونت و جنگ خواهیم بود. 

ام که اند. من همواره معتقد بودهها مورد بحث و جدل بودهدعاوی سال ی اینهمه

های آخرالزمانی ها و بینشمحیطی را باید جدی گرفت اما به سناریومسائل زیست

واحد  088ی قهسابمشکوک بودم. با این حال وقتی دیدیم که غلظت کربن به رقم بی

  اکسید در طولکه بالاترین میزان غلظت کربن دیدر میلیون رسیده است، درحالی

 088واحد در میلیون بوده است نگاهم از اساس تغییر کرد. معنای  088هزار سال  088

انتشار کربن نیست که باید بدان توجه و  میزانمیلیون واحد در میلیون این است که 

وّ ای موجود در جغلظت گازهای گلخانه سطح مطلقبلکه ما باید به آن را کنترل کنیم 

ی تشدید ای هیچ شک و تردیدی دربارهتوجه کنیم. سطح کنونی گازهای گلخانه

شدگی، افزایش سریع دمای هوا در مقیاس جهانی، بالاآمدن سریع سطح آب خشک

گذارد. این نشان میوهواییِ شدید و غیره برجای ندریاها، افزایش تناوب الگوهای آب

دهد که سیاست کنترل میزان انتشار کربن را که این روزها نقل محافل است باید می

 تغییر داد.

ای )متان و کربن هاِی از پیش موجود گازهای گلخانهکاهش غلظت˙ مشکل فوری

ی تفاوت میان اندیشیدن به جهان درباره سندروم رشدی اکسید( است. من در مقالهدی

های مطلق تغییر صحبت ساس میزان تغییر با اندیشیدن به جهان بر اساس تودهبر ا

 برای یک سطح بسیار بالا بسیار تغییر کردم. به موردی اشاره کردم که در آن، میزان

ی بسیار بزرگ شد. اما اگر شما یک تودهپایینِ آغازین پیامدهایش بسیار اندک می

تواند منجر به افزایشی شدید در آن تغییر میصورت میزان کوچک  داشته باشید در آن

 توده شود. 

دهد ها نشان میاکسید موجود در فضا چرا افزایش یافت؟ دادهی کربن دیاما توده

ی چین بوده است. توسعه 2888ی چین پس از که یکی از علل این افزایش توسعه

ن ودار مصرف سیماها در مقیاسی گسترده بود. به نظرم نمی زیرساختمستلزم توسعه

در چین را به خوبی گویا همه چیز است. مصرف سیمان در چین چنان افزایش یافت 

درصد بیش از کل سیمانی که ایالات متحد در  05که این کشور ظرف دو سال و نیم 
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به این سو چین با سرعت  1668ی مصرف کرده بود را مصرف کرد. از دهه 188طول 

تر بسیار پرشتاب 2889-0وده است اما این روند در بحران بسیار زیادی در حال توسعه ب

شد زیرا بازار صادرات چین )یعنی ایالات متحد( خواب رفته بود و به همین دلیل چین 

ا نظیر بود رهایش را که در بزرگی در دنیا بیی زیرساختی توسعهمجبور شد برنامه

ه شد چین بی ریاضت میا آمادهکه دنیجایگزین بازار مصرف ایالات متحد کند. درحالی

 رفت.  1گراییاستقبال گسترش

هایش در ی زیرساختی توسعهبا اجرای پروژه 2889-0تر گفتم که چین در پیش

داری جهانی را از سقوط نجات داد. چین به نیت نجات مقیاسی گسترده، سرمایه

 زادی که بر اثر سقوطداری جهانی این کار را نکرد بلکه برای جذب نیروی کار ماسرمایه

ه داری جهانی را بصنایع صادراتی پدید آمده بود این کار را کرد. بنابراین چین سرمایه

 اکسید کربنای نجات داد. علت جهش سطح دیی افزایش انتشار گازهای گلخانههزینه

واحد در میلیون تاحدودی این است. اما چین تنها کشوری نبود که  088به بیش از 

د ها نگاه کنیگراییِ ترکیه و برزیل در این سالرا رفت. اگر شما به گسترش این راه

اتفاق افتاده است و منجر  2889-80بینید که چیزهایی مشابهی در پاسخ به سقوط می

 ای شده است. به انتشار شدید گازهای گلخانه

محدود  غییرهای ترا به کنترل میزان توانیم بحثاولین استلزام این است که ما نمی

ی از پیش موجود را دریابیم. ما باید به این فکر کنیم که کنیم بلکه باید اهمیت توده

توانیم از جوّ خارج کنیم. بخشی از اکسید را تا جایی که میتوانیم کربن دیچطور می

 داراندهد. صدفها انجام میاکسید کربن در اقیانوساین کار را طبیعت از راه جذب دی

کنند و الی آخر. این راهی ها به صدف تبدیل میاکسید کربن را در اقیانوساین دی

هایی برای جذب کربن از راه کشاورزی طبیعی برای جذب کربن است. اما ما باید روش

های نهفته در زیر زمین است، ی مشکلات جهان معاصر آزادشدن کربنپیدا کنیم. ریشه

های پیشین ذخیره شده است. اگر ورههای متمادی در دانرژی که در طول سده

واحد در میلیون کربن بازگردیم باید کربنی را که از زیر زمین  088خواهیم به جهان می

کنیم دوباره به زیر زمین برگردانیم. این کار را اساساً پوشش گیاهی و استخراج می
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زیرزمین بیرون شده را از دهند. ما تمام آن انرژی ذخیرهپوستان انجام میتاحدی سخت

واحد  088جد به این بیندیشیم که چطور ایم. ما باید بهایم و اکنون رها کردهکشیده

واحد در میلیون بازگردانیم و تنها راه این است که  088در میلیون کربن را به سطح 

   اکسید را از جو بیرون بکشیم و به زیرزمین بازگردانیم.کربن دی

های تازه کاری فقط جنگلکاری است. اما بازجنگلها بازجنگلخب یکی از راه

اکسید موجود در کاری در مقیاس جهانی، مقدار کربن دیرشدکرده نیست. بازجنگل

ی شمالی کرهکاری وجود دارد و در نیمهایی برای بازجنگلدهد. طرحجو را کاهش می

آمازون،  ای درهای بارانی حارهشاهد افزایش خالص پوشش جنگلی هستیم. جنگل

زدایی در آمازون شدت در خطرند. جنگلاند بهدر افریقا که تاراج شده 2، بورنئو1سوماترا

وقفه تشدید شده است. بولسونارو همان دونالد ترامپ برزیل و در جنوب شرق آسیا بی

 هایها واقعاً دارند جنگلوهواهی مزخرف باور ندارد. برزیلیاست. او به این تغییرات آب

کنند تا زمین لازم برای کاشت سویا، گاوداری تری تخریب مین را با شدت بیشآمازو

ای و های بارانی حارهو ... داشته باشند. بنابراین تلاش برای محافظت از جنگل

  ی بسیار مهمی برای کنش سیاسی است.کاری عرصهبازجنگل

ها با آن آشنا شدم، نظر نیستم و تازگیی دیگر ــ البته من در آن صاحبگزینه

ورزی هایی از کشااش تحقیق کنید ــ این است: شکلتوانید بروید دربارهبنابراین می

د توانگردانند. خب شما میکنند و آن را به زیرزمین بازمیهست که کربن را جذب می

تر شخم بزنید در آن صورت کربن نید اما اگر عمیقاینچ زیرزمین دفن ک 9کربن را 

های رسد تکنولوژی کشاورزی و تکنیکشود. بنابراین به نظر میدوباره آزاد می

تری دگرگون شوند. اما محصولاتی هم هستند که کربن طور اساسیکشاورزی باید به

برند و این می ها درواقع کربن را زیرزمینبرند، آناینچ زیر زمین می 9اکسید را دی

کند و آن های عمیق هست که کربن را جذب میبدان معناست که سیستمی از ریشه
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توانیم برد. اگر محصولاتی از این نوع را پرورش دهیم در آن صورت میرا به عمق می

 اکسید از جو و بازگرداندن آن به زیر زمین را آغاز کنیم.فرایند بیرون کشیدن کرن دی

توانیم کشاورزان را تشویق به این کار سیار مهم است. اما چطور میاین یک امکان ب

ای از امید هست. جا نشانهکنیم؟ و این چه تأثیراتی بر کشاورزی خواهد داشت؟ در این

ند دههایی هست که به کشاورزان پول میی اروپا و نیز در ایالات متحد، طرحدر اتحادیه

ت کشاورزی وجود دارد. این بدان معناست که تا هرچیزی نکارند زیرا مازاد محصولا

که به کشاورزان پول دهیم تا ها دیگر نباید کشت شوند. خب، به جای آنبرخی زمین

را به  اکسیدها پول ندهیم تا محصولاتی را بکارند که کربن دیچیزی نکارند چرا به آن

 088ر اتمسفر از اکسید کربن دگردانند؟ اما چقدر باید کاشت تا سطح دیزمین بازمی

 اند که باید بههاییها و تکنولوژیها تکنیکدانم اما اینبرسد؟ پاسخ را نمی 088به 

ای ما باید با جدیت به این خدمت گرفته شوند. با توجه به تولید گازهای گلخانه

اکسید کربن را از اتمسفر خارج کنیم و آن را دوباره جای بیندشیدم که چطور دی

های نگرانه دیگر طراحی و ساخت ماشینی زیر زمین بازگردانیم. راه آیندهاش یعناصلی

   عظیم استخراج کربن است که کربن را زیر زمین دفن کنند.

گونه همه هزار سال پیش این 088اکسید در کربن دی دیدن نمودار تغییرات غلظت

ز چیزی که من فکر وهوایی ای تغییرات آبام تغییر داد. مسألهبینیچیز را در جهان

های معمول و مداخلات عاقلانه قابل مدیریت است به چیزی کردم که با تکنیکمی

های انجام کارها های تفکر، تمام روشایِ تمام روشرسید که مستلزم دگرگونی ریشه

های فسیلی و میزان انتشار کربن را ی زندگی است. نه تنها باید مصرف سوختو شیوه

هایی برای خارج کردن تر به راهطور جدیکاهش دهیم بلکه باید به طور چشمگیریبه

 اکسید از اتمفسر و بازگردان آن به جای خودش یعنی زیر زمین بیندیشیم. کربن دی

یشیم. اکسید بیندوهوا و انتشار کربن دیتر به مشکل تغییر آبطور جدیما باید به

ای افزایش مداوم انتشار گازهای گلخانه های کنترل و مهارتر به روشطور جدیباید به

ات های ایالویژه در چین و در بازارهای نوپا در سراسر جهان بیندیشیم. اما وقتی دولتبه

ها آن «شما نباید این کار را بکنید»گویند که متحد، بریتانیا یا اروپا به این کشورها می

ا اینقدر کردید تا به منزلت سال است که این کار ر 188»دهند که درستی پاسخ میبه
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سال آینده انجام  188تان دست یافتید پس چرا ما نباید همین کار را برای کنونی

کنند مدام در حال افزایش بوده کربنی که هند، چین، برزیل و ترکیه تولید می« دهیم؟

ی اقتصادی بدون افزایش شدت کربن و است. ما باید راهی بیابیم برای ایجاد توسعه

 های فسیلی. رف روزافزون سوختمص

های اقتصادی وسیاسی ی فوری هست که باید در تفکر و روالجا یک مسألهدر این

ها یک مشکل بزرگ نهفته و آن ی اینبدان پرداخت. اما توجه کنید که در پس همه

ی انباشت سرمایه در چین بود انباشت سرمایه است. با این همه این نیروی پیشبرنده

ها در پیش گرفتند. خب با توجه به این را به همان روشی ایجاب کرد که آن عهکه توس

 نتشارا شدید افزایش به منجر که افراطی نوپا از راه ورود به گسترش بازارهای و که چین

عمدتاً بیرون کشیدند  2889-0داری جهانی را از منجلاب سرمایه شد ایگلخانه گازهای

گروی  داری درایم که در آن، بقای سرمایها با وضعیتی مواجهتوان گفت که مبنابراین می

ی انتشارِ شدیدتر کربن در تمام این کشورها به هزینه گرایانهی گسترشتداوم پروژه

اکسید غلظتِ از پیش موجود کربن دی˙ اکسید است. اما باید تأکید کنم که مشکلدی

ل بپردازد و این در گروی به چالش ی جهانی باید هرچه زودتر به این مشکاست. جامعه

پایان یهای بای است که در پس این مشکل نهفته است: نرخبرندهکشیدن نیروی پیش

 و مرکب انباشت سرمایه. 

 


