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خود  ا به از  به تریتر و فهجعههر  وز ابعهد تهز  ییهواوبآ: بحران مترجم یاشااه  

امری  ییهواوآببحران  .موضاو  بود و نوود برری  د  ماهن ات  گذا د. مینمهیش 

ناهز دا د. نهدید  گرفتن آن  «همگهن»حل ههی جههنی و همکه ی  ا جههنی ات  و به 

 وکراای بهر  متکرااهن و حز گهنهممترادف از بان  فتن ، که ،  فه  و امنا  برای 

 یعهفهج پاکر جههنی ات .غولههی شرک دا ی و ترمهیهبرای تر انوهش  هرچه باش

بان منهطق و  ههی گسترد  ای د تتاز توب جنگ هه و محاطی زیسا  هوایی و وآب

امه حل . قرا  دهدکهمل نهبودی  یتواند تمدن برری  ا د  آتتهنهمیشاود و  میهه مل 

دا ی ترمهیهتواند از بساتری جز موه ز  به  نمیو موه ز  به آن  ییهواوآببحران قطعی 

  برای نخستان به  د» :بالمی فهتاتر  نجهبه قول  کند. گذ و منطق انوهشا  تارمهیه   

که ای لهأمس وایم، بقهی محاط زیس  د  مقاهس جههنی  وبهی لهأمسته یخ برر، مه به 

 توانستند تصو ی از آنند ت میبهجمله مه کس و انگلس، ی نوزدهم، ازمتفکران تد 

 ا بهید یک اتاتننه شمرد.. به این همه، بدون پذیر    کسداشاته بهشاند رهر چند مه   

ای از مجمو  توان ذ  مه کس و انگلس د  نقد انوهشاا  تاارمهیه، حتی نمی   ویکرد

مسااهیلی  ا که اکنون د  برابر مه قرا  دا د د یهف . خطهتاا  که پهتااخ مسااهیل    

و « همد نات»شکل، د   د ی مجرد و بی«پسهمد ناته»ای محاطی  ا، به نهم گونهزیسا  

و جوجس دهند دا ی به دت  مییهمند از تارمه ههی تفکری که نقدی نظهمنفی شااو  

 مهه از باش و –تر، بهید ضاارو ت  ویه ویی جدی به مد ناته کنام. باه باهن دقاق 

 د  هک پادات  نهگفته. تهخ  دگرگون  ا آن و پذیرف   ا -دا یتارمهیه  یمد ناته

 عظام یتود  و اتاا  حتمی شاانهتاااممی که ایزند  جههن نهبودی صااو ت این غار
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ای  ا نجهت ، امه تاه  دهدنمی دت  از  ا زنجارههیش جز چازی که  این د  براری  

 1«.بخردمی

 

 به آن وهواییآببه  فهجعهکه جههن د  تال  برای اجتنهب از تغاار  اصلیمرکل 

و  انسهنینجهت تمدن  برای. دا یماختاه    د ی ات  کهمحدودی  زمهن وت  به و

ه ناهز دا یم. ام عهجلاقدام به هوا، وآببه  تغاار فهجعهثارات أتزمان از  یکر زیس 

 تثاراأتحهدترین  چراکه ،ات  دشوا  عهجل مو دناهز اقدام برایافکه عمومی  بساج

 .  خ خواهد داد د ازمدت یآیند د   هیشگرم

، از زبهنی وهواییآبدولتی تغاار تهزمهن بان ،8112د  گزا   اکتور  به این حهل،

ی که ودکهنکاتتفهد  کرد:  افکه عمومی کم بخری ازدت بادا  کردن  بساه  نهفذ برای

 یتهله 11فعهل  ،ای از تخنرانی گرته تونورگخالصه ،ادامه د . د  خطر ات  شهنآیند 

داووس مجمع اقتصهد جههنی ه د  ک، آو م می ا  وهواییآبی مسهیل د  زمانهتوئدی 

 ایراد کرد:  8112 یانویهژد  

 . ات آتش گرفته نمهخهنهجهیم ته بگویم ات . من این مهن آتش گرفتهخهنه»

وه  خود  ح اشتاصال برایمه  وهواییآبتغاار  یبه  دولتی د تهزمهن بانگزا    براتهس

ههی هجنوای د  تمهم تهبقهبیتغاارات بهید آن زمهن،  تهدا یم.  فرص تهل  18تر از کم

 ... د صد 01ته حداقل  CO8ای خهنهگل، از جمله کههش  گهزههی  خ بدهد جهمعه

                                                      

نقد  یمحمود متحد، در پسامدرنیسم در بوتهی به نقل از: جان بالمی فاستر، مارکس و محیط زیست، ترجمه 1 
 )نشر آگه(.
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صحو  می کنند.  پول یبه  همه د  -مهنند هر جهی دیگری  -جه، داووس د  این»

 ههی اصلی مه هستند.نگرانی تد که پول و  شد میبه نظر 

عنوان بحران برخو د نرد  ات ، به وهواییآببه بحران  و چون پاش از این هرگز»

مردم  مه آگههی ندا ند. ی مر وزآن بر زندگی  ههیآمدپیتمهمی از  تهدگیبهمردم 

وجود  ایگهزههی گلخهنهمقهبله به اثرات انتره   ینمی دانند که چازی به عنوان بودجه

این . الزم ات  شدت اندک ات کمهکهن بهگونه هچ بودجهاین دانند. نمیر دا د، و

 «..تغاار کند امروز بودجه

 

  راندمیبه پیش رشد را  جنونپول 

ی از لحهظ فازیک ای کهتاه    ویفازیکی چازههی  نههی بیهرکسی که به  شد »

-1211 ،کن  ای بولدینگر« .انداعتقهد دا د، یه دیوانه ات  یه اقتصهدات  محدود 

1221. 

د که انکرد طو ی  فته   ههت توجه. مدتقهبل یاتتننهچند  ه جزبر هنداناقتصهد

طو  به شد مترادف تالم  اقتصهدی ات . اگر تولاد نهخهلص ملی کرو ی گویی 

گویند می کنند ومییاد أت آن  ا هندان  تهل  شد کند، اکنر اقتصهدد صد د 4پاوتته ته 

 اگر اقتصهد  شدکه حتی  هن بر این بهو ندآن ات . از تالم  برخو دا که اقتصهد 

، . اگر نرخ  شد تقوط کندشدتری برخو دا  میاز تالم  باشهم ، بهزتری داش تریع

 یتاه  ات  که د  یک   وشن. امه، دهند اقتصهد دچه  بامه ی شد  ات ترخاص می

 تواند به صو ت نهمحدود ادامه یهبد.   نمیمحدود، نه  شد جمعا  و نه  شد اقتصهدی 
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هیهن د  پبیدانند که  شد میهم  تری  شد باشدیوانه هنبدون شک حتی اقتصهددان

ز نگه  ا خودخواتته بانیهکوتممکن ات . امه به نهاز لحهظ منطقی  ،محدود یتاه  یک 

ن ی ایهمه وهواییآببحران  کنند.میدا ی دهه خود از یک یه دو فراتری ابه آیند 

 مهنههینو کودکهن و مدت ی د ازآیند نجهت اکنون  چراکهمسهیل  ا تغاار داد  ات ، 

ن زمان اکنو یکر زیس مدت تمدن برری و د از یمهت . آیند  یترین وظافهعهجل

 اولوی  مه بهشد. ترین مهمبهید 

 کل سیستم اقتصادی ما باید اصالح شود  

 از منظر. مه ناس خدم   د دیگر  اقتصهدیی کهنهههی شهخصههی کهنه و اندیره

وب خ که اقتصهد دهدنرهن نمی کرو یک خهلص ملی تولاد نه محاطی،زیس  اندازچرم

نرهن دادن ی براشد  ات  معاه ی خهلص ملی برعکس. تولاد نه کند، بلکه تقریوهًمیکه  

 .  کندمینهبود  محاط زیس   ابه چه ترعتی دا د اقتصهد این که 

 روزی کماکان باقی استتیرهکند اما میزندگی تغییر  یشیوه

 ی شاوالزم ات  بر  ییهواوآببه  عهجفهبرای اجتنهب از تغاار که ههی عهجلی اقدام 

د   از مهندن واقعهً شد. آیه تر نخواهدخوشوختی مه کم لزومهً ، امهگذا دتأثار میزندگی 

می ونقل عمووتهیل حملدوچرخه و وقتی اتتفهد  از بریم؟ میلذت  یترافاک ههیگر 

کنام  .ضرو ی ات  موا دی که واقعهًد جزبه اتتفهد  از اتوموبال شخصی ر ا جهیگزین 

 توانامم میهتفریحی  به مقهصدبدون مسهفرت هوایی  .توانام خوشوخ  بهشامکمهکهن می

نههیی  هشتری که برای تنوا  و کهههی کوچکخهنواد  به. کمهکهن خوشوخ  بهشام

 .توانام کمهکهن خوشوخ  بهشامهم میجمعا  جههن الزم خواهد بود 
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 هدف قرار دهیمزمان هم را وهواییآبعدالت اجتماعی و عدالت 

دینهوی، همرا  به شدت موفق کرو ههی اتکهنبهههی اجتمهعی و اقتصهدی تاستم

توان میدهد که می، نرهن پذیرتجدید ههیانرژیهه د خصوص عهلی آنههی تاهت 

اقتصهدی و  ههیزمهن به کههش نهبرابریهم  ا هواییوآب وضعا  عهجلمقهبله به 

اجتمهعی و  تأمانهداشتی  ایگهن، ب ههیکردن خدمهت مو د ناهز مهنند مراقو فراهم

 . هدف قرا  دادعهلی  ایگهن  آموز 

 ییم آمینیو دیل سبز بر یاز عهدهما  

مهی  ح از آنههی دیگر کرو  د  ایهالت متحد  و بساه ی دیل توز که اخاراًناو مفهوم

 قرا  داد اقتصهدی  ا هدف  -اجتمهعی  مسهیلهوا و وآبزمهن فو ی  همات ،   شد

ذیر، پی تجدیدژتهخ  انردولتی برای ایجهد زیر یدیل توز از اقدام گسترد ات . ناو

گویند یممنتقدان  کند.میباکه ی از طریق مرهغل توز جدید حمهی   به توجه بهزمهن هم

 عملیتحمل کنام بیتوانام نمیکنند. آن چه میاشتوه   هنآن .«آیامنمیبر ا مه از عهد »

 کر  د  خطر ات .زیس تمدن برری و  یآیند کل ات ، چون 

 1.2ههی نظهمی، که د  حهل حهضر بهلغ بر ههزینتوانام به کههش میتهدگی بهمه 

هه ناو  شرکتریلاون دال  د  تهل ات ، و به افزایش مهلاهت بر افراد بساه  ثروتمند و 

تر و دهندگهن طرفدا  عدال  اقتصهدی باشاغلب  أیمهلی کنام. مان أتدیل توز  ا 

ههی اقدام امروز مه ادای دین به نسلشهن هستند. ی ایمن د ازمدت برای نوادگهنآیند 

 1آیند  ات .

                                                      

د  ه ک ام تهند تمهم به ا  ا« ییهواوپول،  تهنه و بحران آب»به عنوان  کتهبی گه  تهزگی نمن به 1 

ههی کتهب از برخی نوشته این. امداد را  مو د بر تی ق اقتصهدعلم نظر م ا از  ییهواوآب اقدام عهجلآن 
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 ی داود جلیلیترجمه

 

 :نویسنده یدرباره

دان نظری د  دانرگه  کپنههگ شامی   John Scales Avery و یایلز اجهن اتک

همل، دینهماک، تکپژوهری د  شامی کوانتوم، ترمو هه و انتره اتکتهبات . او برای 

 و ته یخ علم معروف ات . 

 پاوند به منوع اصلی:

Money, Media And The Climate Crisis 

                                                      

از خوانندگهن د. دا بر مطهلب جدیدی  ا د  اتهتهً امهبرد بهر  می ییهواوآب اقدام عهجل یبه  د  امقولی

هه  ا برای دوتتهن دیگری که ممکن ات  نرهنیههی زیر دانلود، و خواهم ته کتهب  ا از آد سمی

 عالقمند بهشند بفرتتند: 
http://www.fredsakademiet.dk/library/Money.pdf 

 :کننزیر خریدا ی  نرهنیتوانند از چهپی مو د نظر بهشد می یاگر نسخه
https://www.lulu.com/ 

 :زیر دانلود کرد نرهنیتوان از گری  ا میکتهب هه و مقهالت دی
http://eacpe.org/about-john-scales-avery/ 

https://countercurrents.org/2019/05/money-media-and-the-climate-crisis
http://www.fredsakademiet.dk/library/Money.pdf
https://www.lulu.com/
http://eacpe.org/about-john-scales-avery/

