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اشااه ی مترجم :بحران آبوهوایی هر وز ابعهد تهز تر و فهجعهبه تری از خود ا به
نمهیش میگذا د .موضاو بود و نوود برری
جههنی ات

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

مترادف از بان فتن  ،که  ،فه و امنا
انوهش

د ماهن ات  .بحران آبوهوایی امری

برای همگهن زحمتکرااهن و بهر کراای و

هرچه باشتر برای ترمهیهدا ی و شرک ههی غولپاکر جههنی ات  .فهجعهی

آبوهوایی و زیسا محاطی توب جنگ هه و تتاز ههی گسترد ای د بان منهطق و
مل هه میشاود و میتواند تمدن برری ا د آتتهنهی نهبودی کهمل قرا دهد .امه حل
قطعی بحران آبوهوایی و موه ز به آن نمیتواند از بساتری جز موه ز به ترمهیهدا ی
و منطق انوهشا

تارمهیه گذ کند .به قول جهن بالمی فهتاتر« :برای نخستان به د

ته یخ برر ،مه به مسألهی بقهی محاط زیس

د مقاهس جههنی وبه وایم ،مسألهای که

متفکران تد ی نوزدهم ،ازجمله مه کس و انگلس ،بهند ت می توانستند تصو ی از آن
داشاته بهشاند رهر چند مه کس ا بهید یک اتاتننه شمرد ..به این همه ،بدون پذیر
ویکرد مه کس و انگلس د نقد انوهشاا

تاارمهیه ،حتی نمیتوان ذ ای از مجمو

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

که پهتااخ مسااهیل

زیسا محاطی ا ،به نهم گونهای «پسهمد ناته»ی مجرد و بیشکل ،د د «مد ناته» و
نفی شااو ههی تفکری که نقدی نظهممند از تارمهیهدا ی به دت

میدهند جس وجو

کنام .باه باهن دقاق تر ،بهید ضاارو ت ویه ویی جدی به مد ناته – و باش از همه
مد ناتهی تارمهیهدا ی -ا پذیرف

و آن ا دگرگون تهخ  .نهگفته پادات

غار این صااو ت نهبودی جههن زند ای که میشاانهتااام حتمی ات ا

که د

و تود ی عظام
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براری

د این که چازی جز زنجارههیش ا از دت

میبخرد».

نمیدهد ،امه تاه ای ا نجهت

1

مرکل اصلی که جههن د تال
وبه وت

محدودی

زمهنی ات

برای اجتنهب از تغاار فهجعهبه آبوهوایی به آن
که د اختاه دا یم .برای نجهت تمدن انسهنی و

زیس کر ی زمان از تأثارات فهجعهبه تغاار آبوهوا ،به اقدام عهجل ناهز دا یم .امه
بساج افکه عمومی برای اقدام عهجل مو دناهز دشوا ات  ،چراکه حهدترین تأثارات
گرمهیش د آیند ی د ازمدت خ خواهد داد.
به این حهل ،د گزا

اکتور  ،8112تهزمهن باندولتی تغاار آبوهوایی ،از زبهنی

بساه نهفذ برای بادا کردن دت کم بخری از افکه عمومی اتتفهد کرد :کودکهنی که
آیند شهن د خطر ات  .د ادامه ،خالصهای از تخنرانی گرته تونورگ ،فعهل  11تهلهی
توئدی د زمانهی مسهیل آبوهوایی ا میآو م  ،که د مجمع اقتصهد جههنی داووس
د ژانویهی  8112ایراد کرد:
«خهنهمهن آتش گرفته ات  .من اینجهیم ته بگویم خهنهمهن آتش گرفته ات .
براتهس گزا

تهزمهن باندولتی د به ی تغاار آبوهوایی مه برای اصال ح اشتوه خود

کمتر از  18تهل فرص

دا یم .ته آن زمهن ،بهید تغاارات بیتهبقهای د تمهم جنوهههی

جهمعه خ بدهد ،از جمله کههش گهزههی گلخهنهای  CO8ته حداقل  01د صد...

 1به نقل از :جان بالمی فاستر ،مارکس و محیط زیست ،ترجمهی محمود متحد ،در پسامدرنیسم در بوتهی نقد
(نشر آگه).
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«د اینجه ،داووس  -مهنند هر جهی دیگری  -همه د به ی پول صحو

می کنند.

به نظر می تد که پول و شد نگرانیههی اصلی مه هستند.
«و چون پاش از این هرگز به بحران آبوهوایی بهعنوان بحران برخو د نرد ات ،
مردم بهتهدگی از تمهمی پیآمدههی آن بر زندگی وزمر ی مه آگههی ندا ند .مردم
نمی دانند که چازی به عنوان بودجهی مقهبله به اثرات انتره گهزههی گلخهنهای وجود
دا د ،و رنمیدانند .این بودجه چهگونه کمهکهن بهشدت اندک ات  .الزم ات

این

بودجه امروز تغاار کند»..

پول جنون رشد را به پیش میراند
«هرکسی که به شد بینههی
محدود ات

چازههی فازیکی وی تاه ای که از لحهظ فازیکی

اعتقهد دا د ،یه دیوانه ات

ای بولدینگ-1211 ،

یه اقتصهددان ».رکن

.1221
اقتصهددانهن ربه جز چند اتتننهی قهبلتوجه .مدتههت
گویی شد مترادف تالم

طو ی فته کرد اند که

اقتصهدی ات  .اگر تولاد نهخهلص ملی کرو ی بهطو

پاوتته ته  4د صد د تهل شد کند ،اکنر اقتصهددانهن آن ا تأیاد میکنند و میگویند
که اقتصهد از تالم

برخو دا ات  .آنهن بر این بهو ند که حتی اگر اقتصهد شد

تریعتری داش  ،بهزهم از تالم

باشتری برخو دا میشد .اگر نرخ شد تقوط کند،

ترخاص میدهند اقتصهد دچه بامه ی شد ات  .امه ،وشن ات
محدود ،نه شد جمعا

که د یک تاه ی

و نه شد اقتصهدی نمیتواند به صو ت نهمحدود ادامه یهبد.
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بدون شک حتی اقتصهددانهن دیوانهی شد باشتر هم میدانند که شد بیپهیهن د
یک تاه ی محدود ،از لحهظ منطقی نهممکن ات  .امه به کوتهبانی خودخواتته از نگه
به آیند ای فراتر از یک یه دو دهه خوددا ی میکنند .بحران آبوهوایی همهی این
مسهیل ا تغاار داد ات  ،چراکه اکنون نجهت آیند ی د ازمدت کودکهن و نو ههیمهن
عهجلترین وظافهی مهت  .آیند ی د ازمدت تمدن برری و زیس کر ی زمان اکنون
بهید مهمترین اولوی

مه بهشد.

کل سیستم اقتصادی ما باید اصالح شود
اندیرهههی کهنه و شهخصههی کهنهی اقتصهدی دیگر د خدم

مه ناس  .از منظر

چرمانداز زیس محاطی ،تولاد نهخهلص ملی یک کرو نرهن نمیدهد که اقتصهد خوب
که میکند ،بلکه تقریوهً برعکس .تولاد نهخهلص ملی معاه ی شد ات
این که اقتصهد به چه ترعتی دا د محاط زیس

برای نرهن دادن

ا نهبود میکند.

شیوهی زندگی تغییر میکند اما تیرهروزی کماکان باقی است
اقدامههی عهجلی که برای اجتنهب از تغاار فهجعهبه آبوهوایی الزم ات

بر شاو ی

زندگی تأثار میگذا د ،امه لزومهً خوشوختی مه کمتر نخواهد شد .آیه واقعهً از مهندن د
گر ههی ترافاکی لذت میبریم؟ وقتی اتتفهد از دوچرخه و وتهیل حملونقل عمومی
ا جهیگزین اتتفهد از اتوموبال شخصی ربه جزد موا دی که واقعهً ضرو ی ات  .کنام
کمهکهن میتوانام خوشوخ
کمهکهن خوشوخ
جمعا

بهشام .بدون مسهفرت هوایی به مقهصد تفریحی هم میتوانام

بهشام .به خهنواد ههی کوچکتری که برای تنوا

جههن الزم خواهد بود هم میتوانام کمهکهن خوشوخ

بهشام.

و کههش نههیی
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عدالت اجتماعی و عدالت آبوهوایی را همزمان هدف قرار دهیم
تاستمههی اجتمهعی و اقتصهدی بهشدت موفق کرو ههی اتکهندینهوی ،همرا به
تاهت ههی عهلی آنهه د خصوص انرژیههی تجدیدپذیر ،نرهن میدهد که میتوان
عهجل آبوهوایی ا همزمهن به کههش نهبرابریههی اقتصهدی و

مقهبله به وضعا

فراهمکردن خدمهت مو د ناهز مهنند مراقو ههی بهداشتی ایگهن ،تأمان اجتمهعی و
آموز

عهلی ایگهن هدف قرا داد.

ما از عهدهی نیو دیل سبز برمیآییم
مفهوم ناودیل توز که اخاراً د ایهالت متحد و بساه ی کرو ههی دیگر از آن حمهی
شد ات  ،همزمهن فو ی

آبوهوا و مسهیل اجتمهعی  -اقتصهدی ا هدف قرا داد

ات  .ناودیل توز از اقدام گسترد ی دولتی برای ایجهد زیرتهخ
همزمهن به توجه به باکه ی از طریق مرهغل توز جدید حمهی
«مه از عهد ا

انرژی تجدیدپذیر،

میکند .منتقدان میگویند

برنمیآیام» .آنهن اشتوه میکنند .آن چه نمیتوانام تحمل کنام بیعملی

ات  ،چون کل آیند ی تمدن برری و زیس کر د خطر ات .
مه بهتهدگی میتوانام به کههش هزینهههی نظهمی ،که د حهل حهضر بهلغ بر 1.2
تریلاون دال د تهل ات  ،و به افزایش مهلاهت بر افراد بساه ثروتمند و شرک هه ناو
دیل توز ا تأمان مهلی کنام .اغلب أیدهندگهن طرفدا عدال

اقتصهدی باشتر و

آیند ی ایمن د ازمدت برای نوادگهنشهن هستند .اقدام امروز مه ادای دین به نسلههی
آیند ات .

1

 1من بهتهزگی نگه

کتهبی به عنوان «پول ،تهنه و بحران آبوهوایی» ا به اتمهم تهند ام که د

آن اقدام عهجل آبوهوایی ا از منظر علم اقتصهد مو د بر تی قرا داد ام .این کتهب از برخی نوشتهههی
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