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درباره  نویسندگان

اوونگافنی
ــن ۳۲۴ قســمت در میلیــون )ppm( جــو زمیــن را  ــی کــه گاز دی اکســید کرب اوون گافنــی در زمان
ــی و عضــو  ــداری جهان ــر و استراتژیســت پای ــد. او نویســنده، تحلیلگ ــد ش ــود متول ــاخته ب ــوده س آل
ــاب آوری اســتکهلم اســت. او عضــو  ــی )اقلیمــی( پوتســدام و مرکــز ت ــات آب وهوای موسســه تحقیق
ارشــد برنامــه تحقیقاتــی آینــده زمیــن و عضــو برنامــه ادمونــد هیــالری )نیوزیلنــد( بــوده و همچنیــن 
Exponential Roadmap Ini-  در دانشــکده دانشــگاه ســینگوالریتی مســتقر اســت. اوون بنیانگــذار
 Global Commons ــد ــازمان هایی مانن ــه س ــت و ب ــازی Gaiaxia اس ــرکت فیلم س tiative و ش

Alliance مشــاوره می دهــد. اوون در زمینــه مهندســی فضایــی، فیلم ســازی و روزنامه نــگاری 

ــاپ  ــه چ ــد Nature و Science ب ــگاهی مانن ــالت دانش ــای او در مج ــت. کاره ــده اس ــوزش دی آم
ــت. او  ــته اس ــارکت داش ــده WWF و New Scientist مش ــیاره زن ــزارش س ــت و در گ ــیده اس رس
ــه  ــه مجل ــه Rethink و عضــو هیئــت تحریری ــن و مجل ــده زمی بنیانگــذار آزمایشــگاه رســانه ای آین

ــد. ــی می کن ــتکهلم زندگ ــر اس ــی در مجمع الجزای ــت. اوون در جنگل Anthropocene اس

یوهانروکستروم
ــن را  ــو زمی ــون ج ــن ۳۲۰ قســمت در میلی ــه گاز دی اکســید کرب ــی ک ــان روکســتروم در زمان یوه
ــتاد  ــدام و اس ــگاه پوتس ــن در دانش ــتم زمی ــوم سیس ــتاد عل ــد. او اس ــد ش ــود متول ــاخته ب ــوده س آل
ــات  ــر موسســه تحقیق ــن مدی ــی در دانشــگاه اســتکهلم و همچنی ــداری جهان سیســتم های آب و پای
آب وهوایــی )اقلیمــی( پوتســدام و بنیانگــذار مرکــز تــاب آوری اســتکهلم اســت. یوهــان یــک محقــق 
 Science و Nature سیســتم زمیــن اســت کــه کارش در مجــالت دانشــگاهی بــا تأثیــر بــاال هماننــد
ــه چــاپ رســیده اســت. او چهــار ســخنرانی TED در مــورد وضعیــت کــره زمیــن داشــته اســت.  ب
ــت. او  ــی اس ــی بین الملل ــبکه تحقیقات ــک ش ــن، ی ــده زمی ــن و آین ــیون زمی ــس کمیس ــان، رئی یوه
ــرای ســخنرانی در مجمــع جهانــی اقتصــاد دعــوت می شــود و در گــزارش ســیاره  به طــور منظــم ب

ــد. ــی می کن ــن زندگ ــان در برلی ــده WWF مشــارکت داشــته اســت. یوه زن
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پیشگفتار

 گرتاتونبرگ
فعالمحیطزیستسوئد

 
ــم،  ــی ماســت. به عــالوه همان طــور کــه می دانی ــاه تمدن ــرای رف ــدار شــرط الزم ب ــک ســیاره پای ی
ــادی  ــه ای زی ــای گلخان ــه حــاوی گازه ــاز دارد ک ــه جــوی نی ــی ب ــرای زندگ ــدار ب ــک ســیاره پای ی

نباشــد. ایــن دانــش ابتدایــی اســت.
حــد ایمنــی ســطح دی اکســید کربــن در اتمســفر حــدود ۳5۰ قســمت در میلیــون اســت. مــا در ســال 
۱987 بــه ایــن نقطــه کلیــدی رســیدیم و در ســال ۲۰۲۰ از ۴۱5 قســمت در میلیــون عبــور کردیــم. 
حداقــل ۳ میلیــون ســال اســت کــه جهــان چنیــن ســطوح باالیــی از دی اکســید کربــن را تجربــه 
ــی از انتشــار دی اکســید  ــد. نیم ــاق می افت ــابقه اتف ــا ســرعتی بی س ــش ب ــن افزای نکــرده اســت. ای
کربــن انســانی از ســال ۱99۰، یعنــی در ۳۰ ســال گذشــته اتفــاق افتــاده اســت. در نتیجــه، جــو فعــال 
و متعــادل مــا بــه یــک منبــع طبیعــی محــدود تبدیــل شــده اســت. منبــع محــدودی کــه امــروزه 
به طــور عمــده، تنهــا توســط تعــداد بســیار کمــی از اعضــای جامعــه انســانی در حــال مصــرف شــدن 
ــان  ــئله می ــک مس ــط ی ــن فق ــی. ای ــی اقلیم ــت: بی عدالت ــی اس ــکل اصل ــان مش ــن هم ــت. ای اس

ملت هــا نیســت؛ ایــن مســئله در همــه جوامــع مطــرح اســت.
ــد  ــه 9۰ درص ــبت ب ــتری نس ــن بیش ــید کرب ــان، دی اکس ــر جه ــت ثروتمندت ــد جمعی ۱۰ درص
ــد. به طــور متوســط  ، ۱ درصــد جمعیتــی از جهــان کــه بیشــترین درآمــد  ــده منتشــر می کنن باقی مان
ــرای 5۰  ــازند. ب ــر می س ــر منتش ــر نف ــه ازای ه ــن ب ــید کرب ــن دی اکس ــاالنه 7۴ ت ــد، س را دارن
درصــد جمعیــت جهــان بــا کمتریــن درآمــد، همیــن رقــم ســرانه برابــر بــا ســاالنه ۰,69 تــن اســت. 
ــوان  ــا را به عن ــا آن ه ــه م ــتند ک ــرادی هس ــه ای اف ــای گلخان ــوی گازه ــاردهنده های ق ــن انتش ای
ــتند.  ــا هس ــای م ــهور و الگوه ــراد مش ــا، اف ــران م ــا رهب ــیم. آن ه ــق می شناس ــان هایی موف انس
افــرادی کــه آرزو داریــم شــبیه آن هــا باشــیم یــا تقریبــًا هــر کســی بــا درآمــد به انــدازه بــاال در ایــن 
ــماری  ــک های پرش ــود، ریس ــی می ش ــران آب وهوای ــت از بح ــی صحب ــد. وقت ــرار می گیرن ــته ق دس

ــت. ــا اس ــن آن ه ــی از بزرگ تری ــی یک ــی اقلیم ــد بی عدالت ــود دارد و بی تردی وج
بســیاری از مــردم می گوینــد مــا نبایــد بحــران آب وهــوا را بــه یــک موضــوع اخالقــی تبدیــل کنیــم. 
ــد  ــال خواه ــه دنب ــوس ب ــه ای معک ــود و نتیج ــاه می ش ــرم و گن ــاد ش ــث ایج ــط باع ــن کار فق ای
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ــروز در  ــا ام ــه م ــردی ک ــزار کارب ــا اب ــال ۲۰۱5 -تنه ــس در س ــه پاری ــال، توافقنام ــت. بااین ح داش
اختیــار داریــم- پیمانــی اســت کــه بــا وجــود تمامــی اهــداف غیــر الــزام آور و داوطلبانــه اش، کامــاًل 

بــر مبنــای برابــری و اخــالق بنــا شــده اســت.
عــالوه بــر ایــن، جنبــش اعتصــاب مــدارس بــر پایــه ایــده عدالــت اقلیمــی اســتوار اســت. می توانیــد 
آن را یــک حــس وجدانــی یــا احســاس گنــاه بدانیــد، انتخــاب بــا خودتــان اســت. دلیــل موفقیــت 
ــر  ــی، دیگ ــود آب وهوای ــای وحشــتناک رک ــه پیامده ــل اســت ک ــه آن دلی ــااًل ب ــش احتم ــن جنب ای
ــد  ــر خواه ــان را درگی ــدان همگی م ــون فرزن ــه اکن ــد بلک ــد نمی کن ــالیان دور« را تهدی ــردم »س م
ســاخت. ایــن پیامدهــا دیگــر بــه عزیزانــی از مــا نزدیــک شــده اســت کــه تــا ایــن زمــان برایشــان 
ــاه و  ــرای رف ــان ب ــد. آن ــیدن کرده ان ــه ترس ــروع ب ــردم ش ــم. م ــی می کردی ــت کاف ــاس امنی احس

ــده اند. ــت زده ش ــیار وحش ــان بس ــت عزیزانش امنی
اگــر کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای یکــی از اهــداف اصلــی بشــریت بــود، می توانســتیم فــوراً 
ــا  شــروع کنیــم. وقتــی مــا انســان ها واقعــًا ذهــن و منابــع خــود را صــرف چیــزی  کنیــم، تقریبــًا ب
ــعه  ــه توس ــت ب ــی اس ــط کاف ــیم. فق ــدف برس ــه آن ه ــم ب ــه می توانی ــت ک ــود گف ــان می ش اطمین
ســریع و مؤثــر واکســن های کوویــد-۱9 نــگاه کنیــد. متأســفانه، هــدف امــروز مــا کاهــش انتشــار 
گازهــای گلخانــه ای نیســت. ایــن چیــزی نیســت کــه در حــال جنگیــدن بــرای آن باشــیم. مــا بــرای 

ــم. حفــظ شــیوه زندگــی خــود می جنگی
رئیس جمهــور آمریــکا جــورج بــوش درســت قبــل از اجــالس ســران ســازمان ملــل در ســال ۱99۲ 
در ریودوژانیــرو گفــت: »شــیوه زندگــی آمریکایــی بــرای مذاکــره در ایــن مــورد مناســب نیســت.« 
از آن زمــان، چیــز زیــادی تغییــر نکــرده اســت. اکثــر رهبــران جهــان احتمــااًل هنــوز هــم همیــن 
ــا  ــًا اقداماتشــان ی ــی مطمئن ــد، ول ــان کنن ــن را بی ــق کلمــات ای ــد، ممکــن اســت از طری را می گوین

ــت. ــوع اس ــن موض ــانگر ای ــان نش بی توجهی ش
ــتیم.  ــل« هس ــال »راه ح ــه دنب ــا ب ــه ای، م ــای گلخان ــار گازه ــش انتش ــای کاه ــن، به ج بنابرای
راه حل هایــی بــرای چــه؟ راه حل هایــی بــرای بحرانــی کــه اکثریــت قریــب به اتفــاق مــا 
ــم  ــکان می دهــد بتوانی ــا ام ــه م ــه ب ــی ک ــا راه حل های ــم؟ ی ــل درکــش کنی ــم به طــور کام نمی توانی

ــم؟ ــه دهی ــی ادام ــه زندگ ــته ب ــد گذش همانن
ــه  ــا ب ــر پ ــی دی ــن مشــکل خیل ــردن ای ــرای برطــرف ک ــا ب ــه م ــز آن اســت ک ــا پاســخ غم انگی ام
ــید  ــرده باش ــه ک ــود را مطالع ــی موج ــای علم ــن گزارش ه ــر بهتری ــته ایم. اگ ــل گذاش ــه عم عرص
ــی ۱,5 درجــه ســانتی گرادی  ــش جهان ــاره گرمای ــرات اقلیمــی درب ــی تغیی ــژه بین الملل ــزارش وی -گ
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ــه محیط زیســت ســازمان  ــه شــده توســط برنام ــه ای تهی ــزارش انتشــار گازهــای گلخان )SR۱,5(، گ
ملــل متحــد و گــزارش ارزیابــی جهانــی تنــوع زیســتی و خدمــات اکوسیســتم، تولیــد شــده توســط 
ــد کــه بحــران  ــد دی ــات اکوسیســتم- خواهی ــوع زیســتی و خدم ــی تن ــان دولت ــرم سیاســت می پلتف
ــروزی  ــی ام ــا حقوق ــی ی ــتم های مال ــط سیس ــد توس ــر نمی توان ــت محیطی دیگ ــی و زیس آب وهوای

حــل شــود.
مــا بــرای اینکــه بتوانیــم در زیــر ۲,7 درجــه فارنهایــت )۱,5 درجــه ســانتی گراد( گرمایــش جهانــی 
ــاره  ــا پ ــد ب ــم، بای ــی بمانی ــانتی گراد( باق ــه س ــت )۲ درج ــه فارنهای ــر از ۳,6 درج ــی در کمت ــا حت ی
ــم.  ــا کنی ــن ره ــا را در زمی ــد دارایی ه ــا بای ــم. م ــروع کنی ــر ش ــالت معتب ــا و معام ــردن قرارداده ک
مــا بایــد میــزان انتشــار کربــن را بــه حداقــل برســانیم؛ بنابرایــن یــک درخــت ایســتاده بایــد بیشــتر 
ــل شــویم  ــن منتق ــدون کرب ــه ای ب ــه جامع ــد ب ــا بای ــرده ارزش داشــته باشــد. م ــک درخــت م از ی
درحالی کــه همــه در ایــن فراینــد نقــش داشــته باشــیم و البتــه ایــن امــر دیگــر در جوامــع امــروزی 
امکان پذیــر نیســت. نیــاز بــه تغییــر سیســتم دیگــر یــک فکــر نیســت، بلکــه یــک واقعیــت اســت.

بحــران آب وهــوا و محیط زیســت را نمی تــوان تنهــا بــا تغییــرات فــردی یــا در ایــن مــورد 
»بــازاری« حــل کــرد. بــه نقــل از هیئــت بیــن دولتــی در مــورد تغییــرات اقلیمــی، مــا بــه تغییــرات 
ــم.  ــاز داری ــه« نی ــای جامع ــه جنبه ه ــابقه »در هم ــاس بی س ــاختاری در مقی ــی و س ــیع سیاس وس
ــاد  ــن به احتمال زی ــی قابل مشــاهده نیســت. همچنی ــچ جای ــرات در هی ــن تغیی ــروزه ای ــال، ام بااین ح

ــد شــد. ــز ظاهــر نخواهن ــه زودی نی ــرات ب ــن تغیی ای
هنگامی کــه اولیــن واکســن ها بــرای کوویــد-۱9 در دســامبر ۲۰۲۰ عرضــه شــد، خدمــات بهداشــتی 
در سراســر جهــان از افــراد مشــهور خواســت تــا به عنــوان نخســتین افــراد واکســن را تزریــق کننــد 
ــا دیگــر مــردم نیــز متقاعــد گردنــد واکســن بزننــد. ایــن یــک روش کامــاًل اثبــات شــده اســت.  ت
ــد،  ــت داری ــر دوس ــتیم -اگ ــی هس ــات اجتماع ــا حیوان ــت. م ــه اس ــان ها این گون ــا انس ــوه کار م نح
حیوانــات گلــه ای- مــا از رهبــران خــود پیــروی می کنیــم و رفتــار اطرافیانمــان را تقلیــد می نماییــم.

بــر اســاس آخریــن گــزارش شــکاف گازهــای گلخانــه ای، بحث هــای مردمــی اغلــب »تغییــر رفتــار« 
و »تغییــر سیســتم« را در مقابــل یکدیگــر قــرار داده اســت کــه به عنــوان مصالحــه ای بیــن ایــن دو 

انتخــاب عنــوان می شــود... امــا تغییــر سیســتم و تغییــر رفتــار دو روی یــک ســکه هســتند.
در واقــع، بحــران آب وهــوا و زیســت محیطی تنهــا نشــانه ای از یــک بحــران پایایــی بســیار بزرگ تــر 
ــی اســت کــه شــامل  ــن بحران ــرای آن وجــود نخواهــد داشــت. ای ــی کــه واکســنی ب اســت. بحران
ــز و  ــای حاصلخی ــت دادن خاک ه ــا از دس ــه ت ــت گرفت ــودی محیط زیس ــوا و ناب ــز از آب وه همه چی



[ شکستن مرزها - دانش سیاره ما ]|  12  |

ــع  ــش و در واق ــا و حیات وح ــن جنگل ه ــن رفت ــا، از بی ــدن اقیانوس ه ــیدی ش ــتی و اس ــوع زیس تن
ــود. ــد می ش ــای جدی ــد و همه گیری ه ــای جدی ــور بیماری ه ظه

در طــول پنــج ســال پــس از امضــای معاهــده پاریــس، اتفاقــات زیــادی رخ داده اســت؛ امــا اقدامــات 
ــم  ــد انجــام دهی ــا بای ــان آنچــه م ــه می ــی چشــمگیر نیســت. فاصل ــچ جای ــوز در هی ــاز هن مــورد نی
ــان در جهــت اشــتباه حرکــت  ــا همچن ــش اســت. م ــال افزای ــال انجــام اســت در ح و آنچــه در ح

می کنیــم.
ــی  ــخنرانی های بزرگ ــوند و س ــن می ش ــی دور تعیی ــداف فرض ــت، اه ــام اس ــال انج ــی در ح تعهدات
ارائــه می شــود. بااین حــال، وقتــی نوبــت بــه اقدامــی فــوری می رســد کــه بایــد بــه ســرعت انجــام 
گــردد، مــا هنــوز در حالــت انــکار کامــل قــرار داریــم، زیــرا همچنــان وقــت خــود را بــرای ایجــاد 
ــم. ــه می شــوند، هــدر می دهی ــه توجی ــوچ و حســابگرانه خالقان ــا کلمــات پ ــد کــه ب خألهــای جدی

ــرایط  ــود ش ــث می ش ــه باع ــت ک ــی اس ــی از دالیل ــااًل بخش ــار احتم ــدگاه تیره وت ــن دی ــل، ای حداق
در عصــر »الیــک کــردن« رســانه های اجتماعــی و فرهنــگ ســلبریتی هــا )افــراد مشــهور( بســیار 
دشــوار بــه نظــر می رســد. بااین وجــود، مــا بایــد ایــن وضعیــت و شــرایط را همان طــور کــه هســت 
بیــان کنیــم، زیــرا تنهــا در ایــن صــورت می تــوان امیــد واقعــی داشــت. مــا بایــد آن قــدر بالــغ باشــیم 
کــه بتوانیــم بــا حقیقــت کنــار بیایــم و تــا زمانــی کــه مــا هســتیم، کــودکان همچنــان بــه بــزرگ 

شــدن ادامــه خواهنــد داد.
ــن  ــم و متأســفانه ای ــد کارهــای غیرممکــن را انجــام دهی ــون بای ــا اکن ــد کــه م ــم حکــم می کن عل
موضــوع دیگــر کنایــه و تمثیــل نیســت. ایــن نقطــه ای اســت کــه مــا در آن قــرار داریــم؛ بنابرایــن، 
ــد تعییــن  ــر اهــداف فرضــی مبهــم، ناقــص و ناکافــی کــه توســط افــراد قدرتمن به جــای تمرکــز ب
شــده اســت، بایــد تمــام تــالش خــود را بــرای اِعمــال واقعیــت بــه کار گیریــم؛ زیــرا علی رغــم آنچــه 
ــرو هســتیم آگاه  ــا آن روب ــه ب ــی ک ــا از وضعیت ــاق م ــه اتف ــب ب ــت قری ــد، اکثری شــما فکــر می کنی

نیســتیم، یــا بهتــر اســت بگوییــم، هنــوز بــه مــا اطــالع داده نشــده اســت.
و آنجاست که امید واقعی نهفته است. ممکن است بپرسید چگونه؟

خــوب، فقــط تصــور کنیــد کــه امــروزه چــه تعــداد سیاســتمدار برجســته، روزنامــه، تلویزیــون، چهــره 
ــداد کمــی  ــر تع ــد اگ ــد. تصــور کنی ــان وجــود دارن ــذار در جه ــراد تأثیرگ سرشــناس، ســلبریتی و اف
ــد،  ــی کنن ــد بحــران کنون ــی )اقلیمــی( مانن ــی بحــران آب وهوای ــغ و معرف ــه تبلی از آن هــا شــروع ب
چــه خواهــد شــد. تصــور کنیــد ایــن اطالعــات تــا بــه کجــا پخــش خواهــد گردیــد. تصــور کنیــد 
میلیون هــا و میلیون هــا نفــر از مــردم عــادی مثــل مــن و شــما واقعــًا از آنچــه در مقابــل مــا قــرار 
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ــن کار  ــم ای ــم می توانی ــوز ه ــا هن ــد. م ــر می کن ــبه تغیی ــک  ش ــز ی دارد آگاه شــوند. ســپس همه چی
را انجــام دهیــم، امــا بــه شــرطی کــه حقیقــت را بیــان کنیــم.

ــی  ــن بحــران تفاوت ــًا در ای ــوان کاری انجــام داد کــه واقع ــا می ت ــًا از مــن می پرســند آی مــردم غالب
ــا آنجــا کــه  ایجــاد کنــد و اگــر چنیــن اســت، آن کار چیســت؟ پاســخ مــن همیشــه ایــن اســت: ت
ممکــن اســت خودتــان را آگاه نــگاه داریــد و آمــوزش دهیــد و ســپس ایــن آگاهــی را بــه دیگــران 
ــان را  ــت کنونی م ــی وضعی ــای واقع ــل و پیامده ــای کام ــه معن ــرا هنگامی ک ــد؛ زی ــال دهی ــز انتق نی

درک کردیــد، آنــگاه خواهیــد دانســت کــه بایــد چــه کار کنیــد.
امیــد مــا بــه حقایــق و اطالعاتــی اســت کــه بهتریــن دانــش موجــود را تشــکیل می دهنــد و ایــن 
ــد. آنجاســت کــه وارد داســتان خواهیــد  ــدازه کافــی گســترش یاب دانــش می توانــد به ســرعت و به ان

شــد و خوانــدن ایــن کتــاب کمــک شــایانی بــه شــما در ایــن زمینــه خواهــد کــرد.

ژانویه2021
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مقدمه

دوستان عزیز،
بشریت در حال جنگ با طبیعت است.

این خودکشی است.

آنتونیوگوترش
دبیرکلسازمانمللمتحد

 

ــچ  ــد. هی ــی می کنی ــواری رانندگ ــا دش ــم ب ــرازیری پرپیچ وخ ــاده س ــک ج ــما در ی ــت. ش ــب اس ش
مانــع یــا نــرده ای در کناره هــای جــاده وجــود نــدارد و هیچ گونــه عالئــم هشــداری در مــورد خطــر 
ــوش  ــودرو خام ــوی خ ــای جل ــت. چراغ ه ــده اس ــب نش ــا نص ــز در کناره ه ــاده نی ــه ج ــقوط از لب س
می شــوند. در هــر لحظــه، امــکان دارد خــودرو از جــاده خــارج شــود و بــه داخــل دره ســقوط کنــد، 
جایــی کــه وســیله نقلیــه و سرنشــینانش از آن جــان ســالم بــه در نخواهنــد بــرد. بچه هــا در صندلــی 

ــد. ــاد می زنن ــب فری عق
ممکــن اســت فکــر کنیــد کــه جــاده باریــک، تاریکــی مبهــم و صخره هــای شــیب دار شــما را مجبــور 
می کننــد کــه ســرعت خــود را کــم کنیــد، ولــی در عــوض بــا تاریکــی کنــار می آییــد و بــا ســرعت 

ــد. ــور می کنی ــاد از پیچ هــای ســخت عب زی
---- 

ایــن ماجــرا ممکــن اســت یــک کابــوس بــه نظــر برســد، امــا بشــریت همین خطــر را بــرای ســیاره و 
آینــده مشــترک مــا ایجــاد کــرده اســت. سیســتم حمایتگــر از حیــات در زمیــن شــامل صفحــات یخی 
ــن  ــی و همچنی ــی از زندگ ــوع غن ــا و تن ــا و دریاچه ه ــا، رودخانه ه ــا، جنگل ه ــی، اقیانوس ه قطب
ــتم  ــن سیس ــع ای ــون به طورقط ــا اکن ــود؛ ام ــفر می ش ــروژن و فس ــن، آب، نیت ــم کرب ــردش عظی گ
ناپایــدار شــده اســت. در هــر لحظــه، ممکــن اســت از مــرز خارجــش کــرده و مــا، 7,8 میلیــارد نفــر 

نیــز همراهــش ســقوط کنیــم.
ــد دریابنــد کــه سیســتم  ــه طــرز خارق العــاده ای ســعی کرده ان در چنــد دهــه گذشــته، دانشــمندان ب
ــی  ــه تمام ــش از آنک ــرد، پی ــرار گی ــار ق ــد تحــت فش ــد می توان ــه ح ــا چ ــا ت ــات م ــر از حی حمایتگ
ــد. ده ســال  ــه نابودشــدن کنن ــم شــروع ب ــه آن هــا عشــق می ورزی ــی کــه می شناســیم و ب چیزهای
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پیــش، ایــن تحقیقــات بــه مــا اجــازه داد تــا بــرای اولیــن بــار بــرآورد کنیــم کــه در کجــا موانــع ایمنی 
قــرار دهیــم تــا از ســقوط بــه صخــره در امــان باشــیم. مــا این هــا را »مرزهــای ســیاره ای« می نامیــم. 
ــر روی  ــا انســان ها ب ــرای م ــی ایمــن را ب ــک فضــای عملیات مرزهــای ســیاره ای از نظــر علمــی ی
زمیــن تعریــف می کننــد تــا شــانس خوبــی بــرای آینــده ای پررونــق داشــته باشــیم. به هرحــال، هــر 
کــودک حــق دارد در ســیاره ای پایــدار و مقــاوم متولــد شــود. از آغــاز تمــدن، یعنــی ۱۰ هــزار ســال 
پیــش، ایــن میــراث مشــترک همــه مــا بــوده اســت. اگــر زمیــن در مرزهــای ســیاره ای باقــی بمانــد، 
مــا شــانس بیشــتری بــرای آینــده ای بــا ثبــات طوالنــی خواهیــم داشــت. خــارج از ایــن مرزهــا، هــر 

اتفاقــی ممکــن اســت بیفتــد. مــا ایــن کتــاب را بــرای گفتــن ایــن داســتان نوشــته ایم.
ــرای  ــا گذاشــته ایم –دهــه خروشــان ۲۰۲۰- ب ــه اتمــام اســت. دهــه ای کــه به تازگــی پ زمــان رو ب
ــه  ــرای ســرعت بخشــیدن ب ــه ب ــان لحظــه اســت ک ــن هم ــود. ای ــد ب ــده خواه بشــریت تعیین کنن
شــگفت انگیزترین انتقــال در تاریــخ بایــد بــه سرپرســتان مؤثــر زمیــن تبدیــل شــویم. مقیــاس ایــن 
چالــش بســیار بــزرگ اســت. همان طــور کــه در دهــه ۱96۰ بحــث مــاه اهمیــت داشــت، در دهــه 
۲۰۲۰ بایــد بــه زمیــن توجــه داشــته باشــیم. هــدف از توجــه بــه زمیــن چیــزی جــز تثبیــت سیســتم 
حمایتگــر از حیــات ســیاره مان نیســت؛ امــا در مقایســه بــا فــرود بــر روی ســطح مــاه، بــا خطرهــای 

بســیار بیشــتری مواجــه هســتیم.
اگــر بتوانیــم بــه ایــن هــدف برســیم، )و ایــن یــک »اگــر« بــزرگ اســت( شــاید ایــن یــک گــذار 
ــر ســکونت  ــت ب ــدی و مثب ــر عم ــدرت تأثی ــه، ق ــک گون ــه در آن ی ــن باشــد ک ــرای زمی ــق ب عمی
پذیــری یــک ســیاره را بــه دســت مــی آورد. مــا در حــال حاضــر بــا رســیدن بــه آن نقطــه فاصلــه 
داریــم. در واقــع، در حــال حاضــر، مــا طــوری رفتــار می کنیــم کــه گویــی هدفمــان ایــن اســت کــه 
ــت ســکونت در  ــی توانســته  اســت ناخواســته قابلی ــه به تنهای ــی باشــیم ک ــدود گونه های یکــی از مع
یــک ســیاره را مختــل ســازد. ایــن امــر علیرغــم دانــش گســترده، سیســتم های سیاســی جهانــی و 

ــد. ــا رخ می ده ــرفته م ــاوری پیش فن
مــا در حــال حاضــر بــرای مهــار همه گیــری بیمــاری در ســطح جهانــی تــالش کرده ایــم، ســرعت 
انقــراض جانــوران را کاهــش داده ایــم و بــرای متوقــف کــردن جنگل زدایــی و مهــار انتشــار گازهــای 
ــه  ــم ک ــا می کنی ــدا تماش ــم و بی ص ــوراخ کرده ای ــه ازن را س ــا الی ــم. م ــالش کرده ای ــه ای ت گلخان
مرجان هــا ســفید می شــوند، صفحــات یــخ ذوب می شــوند و جنگل هــا در آتــش می ســوزند. 

قــدرت مــا از خردمــان پیشــی گرفتــه اســت.
امــا اوضــاع در حــال تغییــر اســت. در طــی دهــه گذشــته، شــواهد فوق العــاده ای وجــود دارد کــه نشــان 
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می دهــد جمعیــت جهانــی 7,8 میلیــارد نفــری فعلــی کــه در آینــده ای نه چنــدان دور بــه ۱۰ میلیــارد 
نفــر خواهــد رســید، می تواننــد زندگــی خوبــی در مرزهــای زمینــی داشــته باشــند. ایــن امــر می توانــد 
تــا ســال ۲۰5۰ محقــق شــود. تــراژدی بــزرگ ایــن اســت کــه مــا بــرای رســیدن بــه موفقیــت بایــد 

تــا ســال ۲۰۳۰ کارهــای زیــادی را انجــام دهیــم، یعنــی بایــد از همیــن حــاال دســت بــه کار شــویم.
در حــال حاضــر، توجــه بــه زمیــن در جامعــه در زمــان وقــوع اختاللــی عمیــق رخ می دهــد. تصــور 
کنیــد ناســا ســیارکی را پیــدا می کــرد کــه در مســیر برخــورد بــا زمیــن قــرار داشــت. زمــان تخمینــی 
ــرای  ــی همــکاری، ب ــاده خــود یعن ــدرت فوق الع ــا از ق ــم؟ آی ــا چــه کار می کردی ورود: یــک دهــه. م
گــرد هــم آمــدن و ترکیــب منابــع اقتصــادی و بهتریــن روش هــای چاره اندیشــی بــرای حــل مشــکل 
اســتفاده می کنیــم؟ یــا کاری نمی کنیــم؟ آیــا امیدواریــم کــه خوش شــانس باشــیم و ســیارک قبــل 

از برخــورد بــا زمیــن از بیــن بــرود؟
در واقــع، مــا نیــازی بــه تصــور نداریــم. در بحبوحــه نــگارش ایــن کتــاب، یــک بیمــاری همه گیــر 
در ســال ۲۰۲۰ سراســر جهــان را فــرا گرفــت. کوویــد-۱9 یــک رویــداد قــوی ســیاه، یعنــی رویــدادی 
نــادر و در مقیــاس بــزرگ و غیرقابــل  پیش بینــی نبــود. بــه مــدت حداقــل یــک دهــه، دانشــمندان 
ــد.  ــال می کردن ــا ارس ــروس کرون ــورد وی ــاص در م ــور خ ــداردهنده ای را به ط ــیگنال های هش س
کارشناســان بهداشــت بــرآورد کــرده بودنــد کــه هزینــه یــک سیســتم هشــداردهی اولیــه بــه ازای 
ــه ایــن هشــدارها توجــه  ــا دو دالر اســت؛ امــا دولت هــا ب هــر نفــر در کــره زمیــن ســاالنه یــک ت
نکردنــد و ظــرف چنــد مــاه از شــیوع ایــن بیمــاری بیــش از نیمــی از جمعیــت کــره زمیــن قرنطینــه 

ــم. ــده می گیری شــدند. مــا دانــش خطــرات موجــود را نادی
ــک  ــن، بخشــی از ی ــوران روی زمی ــی جان ــوه زندگ ــراض انب ــی و انق ــرات اقلیم ــا، تغیی همه گیری ه
ــد زمین شناســی  ــون در عصــر جدی ــا اکن ــط هســتند. م ــه هــم مرتب ــه به شــدت ب ــوده و البت الگــو ب
زندگــی می کنیــم: آنتروپوســن. ایــن عصــر جدیــد بــا ویژگی هــای ســرعت، انــدازه، شــگفت انگیزی 
و ارتبــاط مشــخص می شــود. خطــرات در ایــن دوره تشــدید می شــوند زیــرا مــا اقتصــاد خــود را از 
ــده  ــه ای دگرگون کنن ــر، لحظ ــاری همه گی ــن بیم ــی از ای ــم. رهای ــدا می کنی ــریت ج ــت و بش طبیع

بــرای تجدیدنظــر در روابــط مــا بــا اقتصــاد، بــا یکدیگــر و بــا ســیاره مان اســت.
زمــان بــا ارزش اســت، بنابرایــن در ایــن کتــاب می خواهیــم بــر راه حل هــا تمرکــز کنیــم. مــا 6 تغییــر 
سیســتمی شــامل انــرژی، غــذا و زمیــن، نابرابــری و فقــر، شــهرها، جمعیــت و ســالمت و فنــاوری را 
شناســایی کرده ایــم کــه بــرای تثبیــت زمیــن و تأمیــن امنیــت و رفــاه اقتصــادی ضــروری هســتند. 
ــترس  ــرات سیســتمی در دس ــن تغیی ــه ای ــتیم ک ــن هس ــور شــگفت انگیزی خوش بی ــا به ط ــاید م ش
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قــرار دارنــد. ایــن خوش بینــی تــا حــدی بــه ایــن دلیــل اســت کــه در حــال حاضــر چهــار نیــروی 
مثبــت در حــال همســویی هســتند:

ــرای  ــا ب ــد »جمعه ه ــی مانن ــر کمپین های ــاس و تأثی ــرعت، مقی ــی. س ــای اجتماع ۱. جنبش ه
ــد.  ــش داده ان ــت را افزای ــر داده و فوری ــو را تغیی ــا گفتگ ــت. آن ه ــز اس ــدگان« حیرت انگی آین
ایــن جنبش هــا، ناکامی هــای سیاســی و صنعتــی را فریــاد می زننــد و افشــا می کننــد. 
نمی تــوان تأثیــر آن هــا را دســت کم گرفــت و البتــه آنــان تنهــا نیــز نیســتند. رهبــران تجــاری، 
ــتند. ــت هس ــن مأموری ــام ای ــه انج ــک ب ــال کم ــی در ح ــان حقوق ــرمایه گذاران و کارشناس س

ــا،  ــرار دارد: اروپ ــادی ق ــدرت اقتص ــه ق ــر س ــت تأثی ــی تح ــاد جهان ــی. اقتص ــت سیاس ۲. حرک
چیــن و ایاالت متحــده. در ســال ۲۰۱9، اروپــا متعهــد شــد کــه تــا ســال ۲۰5۰ انتشــار گازهــای 
ــن  ــور چی ــگ، رئیس جمه ــن پین ــی جی ــپتامبر ۲۰۲۰، ش ــد. در س ــر برس ــه صف ــه ای را ب گلخان
اعــالم کــرد کــه کشــورش حداکثــر تــا ســال ۲۰6۰ بــه کشــوری بــدون کربــن تبدیــل خواهــد 
شــد. پــس از آن رئیس جمهــور جــو بایــدن بــه قــدرت رســید و متعهــد شــد کــه ایاالت متحــده 
را در مســیر بــه صفــر رســاندن انتشــار گازهــای گلخانــه ای تــا ســال ۲۰5۰ قــرار دهــد )و بــه 
طــرز باورنکردنــی ای ایــن کشــور تــا ســال ۲۰۳5 بــا ۱۰۰ درصــد بــرق پــاک کار کنــد(؛ ماننــد 
ــد،  ــکیل می ده ــوا تش ــرای آب وه ــک G۳ ب ــز ی ــاد نی ــن اتح ــروه G7 و G۲۰، ای ــورهای گ کش
ــاد  ــروری ای را ایج ــه و ض ــادی قابل توج ــول اقتص ــه تح ــزرگ ک ــادی ب ــه اقتص ــه منطق ــا س ب

ــد گذاشــت. ــر خواه ــان تأثی ــر کل جه ــه ب ــد ک می کنن
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــیده اس ــان رس ــه پای ــیلی ب ــوخت های فس ــادی. دوران س ــتاب اقتص ۳. ش

ــخ بشــریت اســت. ــرق در تاری ــن ب ــع تأمی ــن منب ــرژی خورشــیدی ارزان تری ان
ــی و  ــوش مصنوع ــا ه ــاوری 5G ت ــی، از فن ــالب صنعت ــن انق ــه. چهارمی ــوآوری فناوران ۴. ن
ــد و  ــر می توان ــن ام ــوژی، در آســتانه تحــول در تمــام بخش هــای اقتصــادی اســت. ای بیوتکنول

ــود. ــرار داده ش ــدف ق ــت از تحــول اقتصــادی ه ــرای حمای ــد ب بای

ــل بازگشــتی به ســوی نقطــه تحــول مثبــت ســوق  ــا را به طــور غیرقاب ــن نیروهــا م در مجمــوع، ای
می دهنــد. باالخــره آگاهــی ســیاره ای در حــال ظهــور اســت. البتــه، مــا اذعــان داریــم کــه ایــن فقــط 

یــک شــروع اســت. رهبــران سیاســی بایــد بــه اهــداف بلندپروازانه تــری پایبنــد باشــند.
ــوب  ــادی معی ــتم اقتص ــکل سیس ــع مش ــرای رف ــرد ب ــی منحصربه ف ــر فرصت ــاری همه گی ــن بیم ای
مــا و تجدیدنظــر در مــورد آنچــه واقعــًا مهــم اســت فراهــم کــرده اســت. کاهــش آلودگــی هــوا در 
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ــظ در آســمان شهرهاســت. بحــران  ــه غلی ــدون دود و م ــده ای ب ــه، نویدبخــش آین ماه هــای قرنطین
ــا  ــیم، ام ــد باش ــان پایبن ــه اصولم ــد ب ــذارد. بیایی ــش می گ ــه نمای ــای بشــریت را ب ــب بهترین ه اغل
بگذاریــد بپرســیم کــه مــا واقعــًا بــرای چــه چیــزی ارزش قائــل هســتیم؟ مــا می خواهیــم در چــه 
نــوع جوامعــی زندگــی کنیــم؟ آیــا می توانیــم اقتصــادی را بســازیم کــه بــا کوچک تریــن نشــانه ای 
از عــدم قطعیــت تکــه تکــه نشــود؟ و آیــا می توانیــم در یــک دهــه آینــده نوعــی بهبــود اقتصــادی 
ایجــاد کنیــم کــه هم زمــان از یــک ســیاره مقــاوم پشــتیبانی کنــد؟ مــا بایــد تفکــر اقتصــادی قدیمــی 
ــدی  ــول جدی ــه اص ــم و مجموع ــه کالس برگردی ــم، ب ــار بگذاری ــم کن ــه آموخته ای ــه در مدرس را ک
ــده  ــادی برآم ــد اقتص ــدد. رش ــردش مج ــازی و گ ــتقامت، بازس ــری و اس ــم: انعطاف پذی را بیاموزی
ــر اســاس دانــش، اطالعــات، دیجیتالــی شــدن،  ــده مــا- بایــد ب از زیســت کــره زمیــن -ســیاره زن
خدمــات و اشــتراک گذاری و رشــد هدایــت شــود. ایــن مکتــب تفکــر اقتصــادی آنتروپوســن اســت.

اگــر نتوانیــم در دهــه آینــده پیشــرفت کافــی داشــته باشــیم چــه بایــد کــرد؟ آیــا از روی صخــره بــه 
دره می افتیــم؟ حتــی اگــر انتشــار گازهــای گلخانــه ای در ایــن دهــه 5۰ درصــد کاهــش یابــد، خطــر 
ســر خــوردن از روی صخــره همچنــان باالســت؛ امــا مــا در ســال ۲۰۳۱ از مــرز خــارج نخواهیــم شــد. 
خطــر آن اســت کــه فراینــد گرمایــش جهانــی ادامــه یابــد و بــه نقطــه غیرقابل بازگشــت برســیم. برخی 
ــد از: از دســت رفتــن برگشــت ناپذیر صخره هــای  ــرو هســتیم عبارت ان ــا آن هــا روب از خطراتــی کــه ب
مرجانــی گرمســیری، از میــان رفتــن جنگل هــای بارانــی آمــازون، ذوب شــدن صفحــات یخــی گرینلنــد 
و قطــب جنــوب و جرقــه ای بــرای انتشــار توقف ناپذیــر گاز متــان ناشــی از ذوب شــدن یخ هــای الیــه 
منجمــد دائمــی اعمــاق زمیــن )پرمافراســت(. هرگــز نقطــه ای وجــود نخواهــد داشــت کــه همه چیــز از 
بیــن بــرود. بســیاری از همــکاران مــا به درســتی می گوینــد کــه اگــر از نقــاط تحــول مــرزی کنیــم، 
ــا هرچــه بیشــتر  ــم، ام ــرل کنی ــرات را کنت ــرخ تغیی ــی قاطــع ن ــا عمل ــم ب ــوز بتوانی ممکــن اســت هن
منتظــر بمانیــم، آشــفتگی و پریشــانی بیشــتری بــرای فرزنــدان و نوه هایمــان در نســل های آینــده باقــی 
می گذاریــم. اگــر هنــوز فرصتــی وجــود داشــته باشــد کــه مــا را از لبــه پرتــگاه عقــب بکشــد، آیــا نبایــد 

تمــام تــالش خــود را در ایــن زمینــه به کارگیریــم؟
ایــن کتــاب داســتان ســفر بشــریت بــه ســمت سرپرســتی )نظــارت( یــک ســیاره را در ســه پــرده 
بیــان می کنــد. درنهایــت بایــد بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــه تغییــر مســیر، مســئولیت و فرصــت 

و تعییــن اســتاندارد جدیــد بیندیشــیم و مشــغول گردیــم.
پــرده اول داســتان سیســتم حمایتگــر از حیــات در زمیــن اســت: چرخه هــای آبــی، کربــن، نیتــروژن 
ــرده و  ــخ عقب نشــینی ک ــان و صفحــات ی ــواج خروش ــا، ام ــدا شــدن و تشــکیل قاره ه و فســفر، ج
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پیچ وخم هــا و شــگفتی های تکامــل. در اینجــا، مــا توضیــح خواهیــم داد کــه زمیــن هماننــد اســلحه 
ــاط  ــا نق ــاط تحــول ی ــه ای از نق ــد مجموع ــر کوچــک می توان ــک تغیی ــه اســت: ی ــک ماش دارای ی
مــرزی را ایجــاد کنــد کــه قادرنــد دمــای جهــان را بــه اوج برســانند. پــرده اول همچنیــن داســتان 
اینکــه چگونــه یــک گونــه بــر اثــر انقالب هــای کشــاورزی، علمــی و صنعتــی مرتبــط بــا خــود در 
ــه  ــه در حــال ضرب ــن گون ــد. در حــال حاضــر، ای ــان می کن ــر شــکل می دهــد را بی ــا تغیی ســیاره م

زدن بــه زمیــن از هــر طــرف اســت.
ــون دوم داســتان دســتاوردهای علمــی قابل توجــه در ســه دهــه گذشــته اســت. دانشــمندان در  قان
تالش انــد تــا درک بی نظیــری از ســالمت کــره زمیــن بــه دســت آورنــد. ایــن امــر بــه ایــن نتیجــه 
بی چون وچــرا منجــر شــده اســت کــه ســرعت تغییــر سیســتم پشــتیبانی از زمیــن در حــال افزایــش 
اســت. تنهــا وضعیــت پایــداری کــه می دانیــم می توانــد از تمــدن پشــتیبانی کنــد، یعنــی هولوســن، 

در حــال ناپدیــد شــدن اســت. ایــن یــک وضعیــت اورژانســی ســیاره ای اســت.
پــرده ســوم داســتان توجــه بــه زمیــن اســت، یعنــی مهم تریــن مأموریــت مــا. بشــریت بایــد بــه یــک 
سرپرســت خــوب بــرای زمیــن تبدیــل شــود وگرنــه مــدت زمــان زیــادی در ایــن اطــراف زنــده نخواهیم 

مانــد. تصمیمــات مــا در طــی ده ســال آینــده، ده هــزاره آینــده را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد.
ــع  ــم جم ــار ه ــان در کن ــکان زندگی م ــا و م ــیاره م ــورد س ــده در م ــه ش ــش تجزی ــه دان هنگامی ک
می شــود، چیــزی بیــش از تغییــر شــیوه درک و عمــل مــا در ارتبــاط بــا زمیــن و مســئولیت مــا در 
ــه تغییــر الگویــی فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی تبدیــل  ــه ب قبــال آن نمی یابیــم. ایــن امــر چگون
ــر  ــن ام ــد. ای ــر کن ــی تغیی ــور اساس ــد به ط ــع بای ــوان جوام ــا به عن ــرد م ــوه عملک ــود؟ نح می ش
ــر اســاس اســتخراج  ــه رشــد و پیشــرفت نامحــدود ب ــاد ب ــل. اعتق ــه تکام ــک انقــالب اســت و ن ی
ــازگار  ــن س ــر روی زمی ــدت ب ــدن درازم ــای تم ــا اســاس بق ــی ب ــواد معدن ــه م و اســتحصال بی روی
ــاده ترین آن  ــاب س ــن کت ــا در ای ــش م ــن بین ــود دارد. مهم تری ــز وج ــری نی ــا راه دیگ ــت؛ ام نیس
اســت: مــدت زمــان زیــادی از وقتی کــه سرپرســت ایــن ســیاره شــده ایم گذشــته اســت. »شکســتن 
مرزهــا: دانــش ســیاره مــا« دربــاره ایــن تغییــر اســت. موضــوع ایــن نیســت کــه از کجــا آمده ایــم. 

ــم. ــه کجــا می روی ــه ب ــن اســت ک موضــوع ای
----- 

ــه  ــا ب ــا« در اینج ــه اول »م ــت، در درج ــح اس ــه واض ــید –و البت ــول کش ــال ط ــا 5۰ س ــرای م ب
ثروتمندتریــن افــراد در ثروتمندتریــن کشــورها اشــاره می کنــد- تــا زمیــن را از یــک دوره ۱۰ هــزار 
ســاله ثبــات فوق العــاده خــارج کنیــم. بــه معنــای واقعــی کلمــه، تصمیماتــی کــه مــا امــروز در ایــن 



|  21  |[ مقدمه ]

دهــه و در 5۰ ســال آینــده می گیریــم، بــر ثبــات ســیاره مان در ۱۰۰۰۰ ســال آینــده تأثیــر خواهــد 
گذاشــت.

ــه  ــی، خان ــًا جهان ــا را متحــد می ســازد: هویــت مشــترک انســانی در یــک تمــدن واقع ــز م ســه چی
ــم  ــر بتوانی ــترک. اگ ــده مش ــم و آین ــن می نامی ــا آن را زمی ــه م ــیاره ک ــن س ــی ای ــترکمان، یعن مش
ظــرف یــک دهــه ســکان کشــتی خــود را بچرخانیــم و اگــر سرپرســتان موثــری بــرای ایــن ســیاره  
باشــیم، شــاید، فقــط شــاید، بتوانیــم بگوییــم لیاقــت نــام انســان خردمنــد )هوموســاینس( را داریــم.

ــار  ــم در اختی ــی را می خواهی ــوع دنیای ــه ن ــده اســت. چ ــی مان ــی باق ــک پرســش نهای ــوز ی ــا هن ام
فرزنــدان خــود قــرار دهیــم؟ می توانیــم هیــچ نکتــه منفــی بــرای فرزندانمــان باقــی نگذاریــم: عــدم 
ــک  ــه ی ــن ن ــر. ای ــودی فق ــتی و ناب ــوع زیس ــن تن ــن رفت ــدم از بی ــه ای، ع ــای گلخان ــار گازه انتش
مانیفســت اســت و نــه یــک آرزو. ایــن یکــی از دو گزینــه ای اســت کــه مــا، یعنــی بشــریت، در حــال 

حاضــر بــرای زندگــی در زمیــن بــر روی میــز داریــم.
ژانویه2021
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فصل 1
سه انقالبی که سیاره ما را شکل دادند

----------------------------------- 
یک بار دیگر به آن نقطه نگاه کنید. همین جاست. خانه اینجاست. این ماییم. روی آن، هرکسی را که 
دوست دارید، هرکسی را که می شناسید، هرکسی را که تا به حال در موردش شنیده اید، هر انسانی که 

تا به حال بوده است، زندگی خود را سپری کرده است.
کارلسیگن

نقطهآبیکمرنگ:چشماندازیازآیندهانساندرفضا،1994
-----------------------------------

در ســال ۱99۰، ناســا توســط فضاپیمــای وویجــر ۱ کــه به تازگــی بــه لبــه منظومــه شمســی رســیده 
ــت،  ــن مأموری ــار در ای ــن ب ــرای آخری ــت. ب ــی گرف ــره خانوادگ ــی پرت ــا نوع ــس ی ــک عک ــود، ی ب
دوربیــن بــه ســمت زمیــن، در فاصلــه ۳,7 میلیــارد مایلــی )6 میلیــارد کیلومتــر( حرکــت کــرد. ایــن 
عکــس بــا عنــوان »نقطــه آبــی کم رنــگ« شــناخته می شــود. از زمــان گرفتــن تصویــر، یعنــی ۳۰ 
ســال پیــش، دانشــمندان بیــش از ۴۰۰۰ ســیاره فراخورشــیدی )ســیارات در حــال گــردش بــه دور 
ــا هســتند. ــد ســیاره م ــا ســیاره هایی همانن ــد. برخــی از آن ه ســتارگان دیگــر( را شناســایی کرده ان

ــم  ــم بفهمی ــا می توانی ــد. م ــش می یاب ــیدی افزای ــیارات فراخورش ــن س ــا از ای ــال، درک م ــر س ه
ــا را  ــی آن ه ــر، چگال ــا خی ــد ی ــتاره می چرخن ــک س ــکونت ی ــل س ــدوده قاب ــا در مح ــا آن ه ــه آی ک
ــی ممکــن اســت  ــا حت ــده، م ــه آین ــم و... در ده ــا را محاســبه کنی ــم، وزن آن ه ــری بگیری اندازه گی
بتوانیــم ترکیــب اتمســفر آن هــا و اینکــه آیــا آب مایــع روی ســطوح آن هــا وجــود دارد یــا خیــر را 
بفهمیــم. آیــا ایــن امــر شــگفت انگیز نیســت کــه مــا بــه زودی بــدون خــروج از زمیــن، قــادر خواهیــم 
بــود به صــورت اجمالــی درکــی از سیســتم های احتمالــی حمایتگــر از حیــات در ســیارات دوری کــه 

ــم؟ ــه دســت آوری ــد ب ــب می گردن ــب و غری ــه دور ســتارگان عجی ب
ــن را از روی  ــد زمی ــه بتوان ــه ای ک ــات بیگان ــوع حی ــر ن ــگ«، ه ــی کم رن ــت »نقطــه آب ــان ثب از زم
ســیاره ای فراخورشــیدی در فاصلــه ای دور رصــد کنــد، ممکــن اســت متوجــه تغییــرات عمیقــی در 
ــه ای در اتمســفر زمیــن، مناطــق مــرده در سراســر  زمیــن شــود: جهــش در میــزان گازهــای گلخان
ــاال رفتــه و  اقیانــوس گســترش یافته، صفحــات یــخ در حــال فــرو ریختــن اســت، ســطح دریاهــا ب
تغییــر عظیمــی در اســیدیته اقیانوس هــا دیــده می شــود. هــر ناظــری کــه حجــم زیــادی از داده هــا 
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