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 فکری تازه است الزمه بقای بشرآفرينش سبک
 برای آنان که نگران سرنوشت زمين اند، ديگر وقت آن رسيده که با واقعيت ھا روبرو

 بلکه درجستجوی يافتن شوند وفقط باعوامل موثربرتغييرآب وھوا مبارزه نکنند،

  شواھداينک .راه ھای نوبرای تغييردر شيوه زندگی ونظام اجتماعی نيز برآيند

 آب شدن يخچالھا، فرسايش خاک، بی شماری ازنقش انسان درنابودی جنگلھا،

 .پديده مرگبار سونامی و نابودی گونه ھای زيستی ديده می شود
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 اکنون يا ھرگز

اين مقاله به مناسبت نوروز و ستايش از حفظ محيط زيست نگاشته شده و چند روزی پيش از رخداد سونامی و

ۀسو بروز چنين حادث از يک. جا بودن دل نگرانی ما را برای محيط زيست ثابت کرد  اين حادثه به ژاپن، کهۀزلزل

تر ناشی از آن در مرکز عظيمی که خود از پيامدھای گرمايش زمين است و از سوی ديگر اتفاق نگران کننده

  پ. ا        .رآکتورھای اتمی فوکوشيما

ھا روبرو شوند و فقط با عوامل د، ديگر وقت آن رسيده که با واقعيتان ی که نگران سرنوشت زمينئھا برای آن

 زندگی و نظامۀھای نو برای تغيير در شيو جوی يافتن راه و وھوا مبارزه نکنند، بلکه در جست موثر بر تغيير آب

ھا،  يخچالھا، فرسايش خاک، آب شدن شماری از نقش انسان در نابودی جنگل اينک شواھد بی. اجتماعی نيز برآيند

ھای ديگر موجودات اگرچه انسان نسبت به گونه. شود ھای زيستی ديده می  مرگبار سونامی و نابودی گونهۀپديد

 روی زمين نوزادی بيش نيست و از آغاز حيات تاکنون فقط يک ھزارم درصد از اين زمان را روی زمينۀزند

رفته ساختار وده است، از چند صد سال پيش رفتهو شکارچی ب بوده و بخش بزرگی از اين دوره را گردآورنده

برداری از محيط ی و بھرهئا ناديده گرفتن پيامدھا به سودجوی و فيزيکی زمين را تغيير داده و بئ شيميابيولوژيکی،

می) اکسيد کربن، متان و اکسيد نيترات و غيره  دی(ای   دھد، ھر دم به ميزان گازھای گلخانه زيست ادامه می

ناپذير دھد و تاثيری ويرانگر و برگشت وھوا را تغيير می ثباتی محيط زيست شده، فرايند طبيعی آب د، سبب بیافزاي

  . گذارد  روی زمين میۀھای زند تر گونه بر بيش

 مانتلی ريويو، روند تغييرۀ مجلۀشناسی دانشگاه اورگان و مدير تحريري   جان بالمی فاستر، استاد جامعهۀبه گفت

رود که آور و به شکلی تصاعدی پيش می شود، بلکه با شتابی سرسام صورت خطی و تدريجی ايجاد نمی بهوھوا  آب

کوشم کنم و می ھا اشاره می جا به چند نمونه از اين نشانه در اين. ند خوبی آشکار ھای اين شتاب اکنون به نشانه

  :  موجود را نيز کوتاه بيان کنم حلھای آخرين راه 

ھای  آبۀھا بازتاب پرتوھای خورشيد کاھش يافته و با افزايش گستر با آب شدن يخ: ھای قطب شمال آب شدن يخـ

دھند که ھا نشان می پژوھش. رود يابد و در نتيجه دمای زمين باال می  جايگزين شده، جذب پرتوھا افزايش میۀتير

  .  بوده است١٩٧٠ ۀدھتر از تابستان   چھل درصد کم٢٠٠٧ھای قطب در پايان تابستان  ميزان يخ

ست که تنھا يک تا آيد و گفتنی ھا باال می ھا سطح اقيانوس پھنه با آب شدن يخ: لند و قطب ھای گرين پھنه تالشِی يخـ

ی چون بنگالدش و ويتنام که سطحئ صدھا ميليون نفر از مردم کشورھاتواند برای دو متر افزايش سطح درياھا می

   .بار آورد ھای سنگين به ين است، فاجعهئشان پا زمين

ۀتر يا ھم ی به ھمين ترتيب زياد شوند، تا پايان اين قرن بيشئ اگر گازھای گلخانه: یئ افزايش گازھای گلخانهـ

ھای خشک، آب مصرفی بيش از رودھای ھيماليا در فصل يخ. ھای جھان از بين خواھند رفت رودھای کوه يخ

.اندازد راه می ھای بزرگی را در منطقه به ھا سيالب کند که آب شدن آن  میمينأھا نفر از مردم آسيا را ت ميليارد

  . ی چون بوليوی و پرو شده استئھا سبب کمبود آب در کشورھا ين يخھمين حاال نابودی ا

اکنون چھل درصد از ھم.  ديگر ھفتاد درصد از زمين را فرا خواھد گرفتۀخشکی ويرانگر تا چند دھ: خشکسالیـ

   . بيابان استسطح زمين

وھوا شده و ھوا را يا بسيار ثباتی آب اکسيد کربن در جو سبب بی ميزان باالی دی: اکسيد کربن افزايش گاز دیـ

   .کند اندازه بارانی می خشک و يا بی
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شان آساست که برای قدر برق وھوا برای برخی از موجودات زنده آن تغيير آب: ھای موجودات زنده نابودی گونهـ

ۀھا چرخ از پی نابودی آن. شود ھا می گذارد و موجب نابودی آن تی جھت کوچ يا سازش با تغييرات نمیفرص

  . شود تری را سبب می پاشد و مرگ و ھالکت موجودات بيش ھا وابسته است، فرومی حياتی که به وجود آن

ۀکند و چرخ بيش از پيش اسيدی میھا را  برد و آن ھا را باال می افزايش دما جذب کربن آب: افزايش دمای زمينـ

ی جذب کربنئھا کارآ ست که اسيدی شدن اقيانوسھای جديد حاکی از آن پژوھش. اندازد خطر می ھا را به زندگی آب

   .شود تر زمين میتر کربن در اتمسفر و گرمايش بيش کند و سبب افزايش بيش ھا را کم می آب

بحران محيط زيست از« آمريکا به عراق گفت، ۀپيش از حملھانس بليکز، کارپژوه اسلحه در سازمان ملل،

انديشند، نيازی  خود میۀسال  چھار يا ھشتۀاما چون رھبران دنيا فقط به دور. تر است کشتار جمعی خطرناک سالح

   ». زمين به خطر اندازندۀبينند که اين دوره را برای آيند نمی

تر از ھمه، ھمم. ا بحران محيط زيست وجود دارد برای مقابله ب حلی ھاھای نااميد کننده ھنوز راه   نشانهۀبا ھم

 کتابۀشناس و نويسند بوم کيبن، زيست به قول بيل مک. ست داری  توليد و نظام اقتصادی سرمايهۀتغيير در شيو

.کرده استثبات  سفانه انسان آن را بیأای باثبات نياز دارد که مت پايان اقتصاد به سياره رشد بی» پايان طبيعت«

ھای نسبتا دور است و بازگشت مانده برگشت به گذشته مان ادامه دھيم و تنھا راه باقی ھای توانيم به عادت ديگر نمی

   . اقتصادی پاياۀبه جوامعی با شيو

شناسی جھان، برای رسيدن به ترين دانشمند اقليم ی ناسا و بزرگئيمز ھانسن، مدير بخش مطالعات فضابه نظر ج

ويژه سوخت زغال سنگ بايد در زيرزمين بماند و گسيل مانده، به از امروز سوخت فسيلی باقی«بل قبول،  قاۀنقط

   اوۀبه عقيد» .اکسيد کربن بايد تا مرز صفر کاھش يابد گاز دی

بايد سوزاندن زغال سنگ متوقف شود، مگر وقتی کربن آن جدا شده باشد که در واقع االن از لحاظ تکنولوژی) ١ 

  .چيزی ممکن نيستچنين 

 توليد، ماليات آن را روز به روزۀدرپی افزايش يابد، به عبارت ديگر بايد در مرحل بھای سوخت فسيلی بايد پی) ٢ 

 آن نيز بايد ميانۀ درآمد ماھانۀ وارد شدن و توزيع، و ھمۀاز سر چاه نفت، از پای معدن، يا از نقط: زياد کرد

  .مردم به صورت سود سھام تقسيم شود

ھانسن در. ای وسيع سازی در گستره ھا و آغاز جنگل  جھانی برای پايان دادن به پاکسازی جنگلۀپيکار گسترد) ٣ 

بر) footprintجای پا (شان  راست به سود مردمی باشد که اثر منفی ماليات بر کربن بايد يک«گويد،  ادامه می

که ميزان مصرف ھا برسد، و ھمين ی خالص به آنصورت درآمد زمين زير خط ميانگين است و سود کربن بايد به

اين طرح سبب. تر شد، از اين درآمد کاسته شود  شان بر زمين بيش ھا باال رفت، يا به عبارتی جای پای انرژی آن

ھای زيرين جامعه را ويژه اليه شود و به ھا از ايجاد تغيير در ميزان مصرف انرژی می  تودهۀحمايت گسترد

   ».بومی ھمکاری کنند  تا در مسير انقالب زيستانگيزاند برمی

برداری از منابع زمين و  بھرهۀکنند که اقتصاد و شيو مردان را وادار می ين جامعه دولتئھای پا بدين ترتيب اليه

ۀبه گفت. نديشندام زمين بي منافع گروه کوچک ثروتمند جھان بيرون بکشند و به دوۀارتباط توليد را از زير سيطر

بومی، برای اجرای انقالب زيست» اکنون يا ھرگز« اثر معروف ۀی و نويسندئشناس کانادا بوم فالنری، زيستيم ت

ۀمريکا نياز داريم؛ کشوری که سکان کشتی کرااقتصادی و اجتماعی پيش از ھر چيز به رھبری جديدی در کشور 

  . برد سوی نابودی می خاکی را در دست دارد و آن را به
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ۀ و از ھمکاران تحريري  اکرم پدرام نيا، نويسنده، مترجم، پژوھشگر و پزشک ايرانی ساکن تورنتو ـ کانادا* 

   com.apedramni.www .شھروند است
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