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بود،  کودک  گرتا  وقتی  است.  سوئد  کشور  اهل  و   2003 سال  متولد  تونبرگ«،  »ِگِرتا 
تیسم، اختالِل نقِص توجه 

ُ
تشخیص داده شد که او اختالل های روانِی زیادی دارد: نوعی از ا

و بیش فعالی، وسواِس فکری-عملی و الل شدِن مقطعی. 
بود که در مدرسه، در درس علوم و جغرافیا، متوجه شد که بحران های  گرتا هشت ساله 
محیط زیستی مهمی مثل »گرم شدن کره ی زمین« وجود دارند؛ بحران هایی که می توانند کل 
بشر را در تمام نقاط دنیا به خطر بیندازند. او از خود پرسید در چنین وضعیتی، پس چرا 
تمام روزنامه ها و اخبار تلویزیون و رسانه ها، سر خط اصلِی خبرشان درباره ی بحران محیط 
ه شده بود از این 

ّ
ک

ُ
زیست نیست؟ مگر یک جنگ جهانی همه جا را فرانگرفته است؟ گرتا ش

که می دید بزرگسال های جامعه اش، قضیه را جدی نگرفته اند. این امر، یکی از دالیِل اصلِی 
افسردگِی چند سال بعد او بود.

از  مدام  و  می کردم  فکر  و  می کردم  فکر  پدیده  این  درباره ی  جور  همین  »من 
خودم می پرسیدم که آیا ما آینده ای خواهیم داشت. من فقط در درون خودم 
به فکر کردن درباره ی این مسأله می پرداختم، چون که چندان اهل حرف زدن 
و  برای سالمِت روح  یختِن مسائل[،  ر ]یعنی در خود  نیستم. و چنین چیزی 

روان، خوب نیست.«
»خیلی ها به من پیشنهاد می دادند که اگر دل ات می خواهد به این بحران کمک 
دانشمند محیط  یک  روزی  تا خودت  بده  ادامه  را  تحصیل ات  و  کنی، درس 
یست شوی. اما این راه را نرفتم، چون در این زمینه، علم و دانش کارش را  ز
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تکلیف ما چیست؟
)زندگی و فعالیت های ِگِرتا تونبرگ؛ نوجوان فعاِل محیط زیست(

در  گرفته!  آتش  ما  »خانه ی 
از  من  است!  سوختن  حال 
بترسید.  که  می خواهم  شما 
من از شما می خواهم ترسی 
حس  روز  هر  من  که  را 
را  این  ما  بفهمید.  می کنم، 
به جوان ها بدهکاریم؛ که به 

آن ها امید بدهیم!«
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»ما دانش آموزان دست به 
ما  چون  زده ایم،  اعتصاب 
انجام  را  خانه مان  تکالیِف 
انجام  آن ها  اما  داده ایم، 

نداده اند.«
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خانواده ی گرتا، به نوعی موِش آزمایشگاهِی او بودند. گرتا در ارتباط با آن ها، کشف کرد 
که در قانع سازی و متقاعد کردِن دیگران، خیلی توانمند است. او توانست مادرش را وادار 
کند که پرواز با هواپیما را کنار بگذارد؛ با اینکه این کار از جهت شغلی خیلی برای مادرش 
سخت بود. پدرش را گیاه خوار نمود.1 برای آن که اعضای خانواده، سوخت کمتری مصرف 
کرده و هوا را کمتر آلوده نمایند، گرتا بسیار اصرار داشت که آن ها باید از خوردن گوشت 
خودداری کنند و مسافرت با هواپیما را ترک کنند. او از آن ها می خواست که گیاه خوار شوند. 
کید می کرد که اعضای خانواده باید تا جایی که می توانند، دی اکسیِد کربِن کمتری  گرتا تأ

وارد جو کره ی زمین کنند. 
پدرش می گوید: »در طی چندین سال، من در بحث و استدالل، در برابر او کم آوردم. او 
همین جور به ما مستند نشان می داد. انواع کتاب ها را با هم  خواندیم. قبل از آن، من واقعا 
جای  در  باید  محیط زیست  مسأله ی  به  که  می کردم  فکر  من  بودم.  نشده  درگیر  مسأله  با 
خودش رسیدگی شود. گرتا ما را تغییر داد و حاال هم دارد خیلی های دیگر را دعوت به تغییر 
می کند. وقتی بچه بود، اصال عالمتی از چنین چیزی در او وجود نداشت. تغییری که او 
کرد، باورنکردنی است. اگر چنین تغییری می تواند رخ دهد، هر چیز دیگری هم می تواند 

رخ دهد.«
در سال 2018، وقتی که قرار بود گرتا به کالس نهم برود، او از رفتن به مدرسه خودداری 
کرد و اعالِم یک اعتصاب کرد: »اعتصاب در حمایت از محیط زیست«. او هر روز جلوی 
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گوشت و هواپیما؛ چرا نه؟
انتشار  با  که  است  وسیله ای  اتومبیل ، 
اصلِی  عوامِل  از  یکی  هوا،  در  کربن دی اکسید 
آلودگی و گرم شدِن کره ی زمین است. اما هواپیما 
بسیار  زیست محیطی  نظر  از  و سفرهای هوایی، 
برای  هواپیماها،  اتومبیل اند.  از  مخرب تر  بسیار 
جابه جایِی هر مسافر، 40 درصد سوخت بیش تر 
از اتومبیل مصرف می کنند. از لحاظ علمی، سفر 
اتوبوس، کم مصرف ترین و کارآمدترین  با قطار و 
موجِب  هواپیما  گرچه  است.  مسافرت  شیوه ی 
آلودگِی هوا در سطحی که مردم تنفس می کنند 
نمی شود، اما هوا را در ارتفاعاِت باال به شدت و در 
آلوده می سازد. هواپیما نقشی  حجم های وسیع، 
شدِن  پخش  و  ازون  الیه ی  نابودِی  در  پررنگ 

کربن دی اکسید در هوا دارد.  
مصرف گوشت نیز سبِب نابودِی محیط زیست و 

گسترش گرسنگی در جهان می شود:
تمام فعالیت های بشری، از جمله کشاورزی، نیاز 
پرورِش  فراینِد  انرژی دارند.  و  به مصرف سوخت 
طوالنی تر  بسیار  گوشت،  تهیه ی  و  حیوانات 
صرِف  انرژی   بیش تری  بسیار  میزاِن  و  بوده 
با  تنها  گاوها  و  گوسفندان  چون  می شود،  آن 
خوردن علف تغذیه نمی کنند. آن ها با غله، سویا  
تغذیه می شوند.  نیز  لبنی و دریایی  و محصوالت 
محصوالت  سپس  کرد،  کشاورزی  باید  نخست 
کار،  این   مراحِل  تماِم  داد.  حیوانات  خورِد  به  را 
در  را  بیش تری  کربِن  دی اکسید  و  اند  انرژی َبر 

هوا پخش می کنند.
گوشت  کیلوگرم  یک  هر  تولید  گذشته،  آن  از 
ذرت  آرد،  کیلوگرم   5 به  آمریکا(،  )در  مصرفی 
قشِر  تغذیه  برای  نتیجه  در  دارد.  نیاز  سویا  و 
درصد   40 امریکا(،  کشور  در  )فقط  گوشت خوار 
این  تمامِی  می گردد.  مصرف  جهان  غله ی 
گوشت،  به  شدن  تبدیل  عوض  به  غذایی،  مواد 
گرسنه ی  میلیون    820 مصرف  به  می توانند 
جهان برسند. این در حالی است که مصرف زیاِد 
باعِث مرگ  بلکه  نیز ندارد،  گوشت، سوِد غذایی 
می شود. چاقی و افزایش سکته های قلبی یکی 
)هریسون،  است.  گوشت  زیاِد  مصرِف  نتایِج  از 
1387، ص 328( تغذیه ی گیاهی، از هر جهت 

به نفِع ما انسان هاست. 

و  انکار و جهل  بود،  مانده  باقی  آن چه  بود.  تکلیف روشن  و  بود  داده  انجام 
بود:  این  درگیِر  نه کمبوِد علم. فکرم  بودند؛  این ها  بود. موانع اصلی،  انفعال 
بچه ها و نوه های من از من خواهند پرسید چرا در سال 2018، در حالی که 

هنوز می شد برای بحران زمین کاری کرد، هیچ کاری نکردید؟«
»در آن دوره، خیلی افسرده شدم و دیگر به مدرسه نمی رفتم. وقتی خانه بودم، 
والدین ام از من مراقبت می کردند و ما با هم شروع به حرف زدن کردیم... آن جا 
یست و زمین را با آن ها  بود که من دغدغه ها و دل شوره  هایم درباره ی محیط ز
در میان گذاشتم. و این حس خیلی خوبی بود که توانستم این غم را از سینه ام 

بیرون بدهم.«
روبراه است و اوضاع درست  به من می گفتند که همه چیز  »خانواده ام مدام 
خوب  این  اما  نمی کرد،  من  به  کمکی  حرف ها  این  البته  ب 

ُ
خ شد.  خواهد 

بود که حرف بزنیم. به همین خاطر شروع کردم به ادامه دادن. مدام درباره ی 
فیلم ها،  نمودارها،  عکس ها،  مادرم،  و  پدر  به  و  می زدم  حرف  محیطزیست 
یستی را نشان می دادم. بعد از مدتی بود که آن ها  مقاالت و گزارش های محیط ز
واقعا شروع کردند به شنیدِن چیزی که من در اصل داشتم می گفتم. آن موقع 
بود که یک جورهایی فهمیدم که می توانم در جهان تغییری ایجاد کنم. خارج 
این گونه  با خودم فکر کردم:  این گونه رخ داد که  برای من  از افسردگی  شدن 
احساس، فقط وقت هدر دادن است، چون من می توانم خیلی کارهای خوب 

با زندگی ام بکنم. از آن موقع تا حاال دارم سعی می کنم که چنین کنم.«
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کار  این  دیگر،  ماه  یک  در  مجلس  جدید  انتخاباِت  زماِن  تا  که  گفت  و  می رفت  مجلس 
پاریس«  »توافق  مطابِق  باید  حکومت  بود:  این  او  اصلی  خواسته ی  داد.  خواهد  ادامه  را 
را  کار  این  او  انتخابات،  از  بعد  گاِز »دی اکسیِد کربن« خودداری کند.  تولیِد  و  انتشار  از 
ادامه داد. هر جمعه در مقابِل مجلس، با طوماری در دست که مردم را تشویق به امضای 

»اعتصاِب سراسری« می کرد:
»من روی یک تکه چوب، عالمت هایی نقاشی کردم و چیزهایی نوشتم. برای کسانی 
که سوار هواپیما می شوند هم چیزهایی که فکر می کردم هر کسی باید بداند را نوشتم. 
از 8  بعد سوار دوچرخه شدم و رفتم جلوی مجلس و همان جا نشستم. روز اول، 
صبح تا 3 بعد از ظهر، تنها نشستم. از روز دوم بود که مردم شروع کردند به پیوستن 

به من. از آن به بعد، آن جا همیشه عده ای حضور داشتند.«
او اعتصاب اش را تا بعد از انتخابات ملِی سوئد، هر روز ادامه داد. نزدیک به 20 هزار نفر در 
شهرهای مختلف سوئد، با او همراهی کردند. در آمریکا، استرالیا، آلمان، بلژیک، نیوزلند و 
بسیاری کشورهای دیگر نیز با الهام از حرکِت گرتا تونبرگ، راه پیمایی های کوچک و بزرگی 
توسط دانش آموزان شکل گرفت. در سال 2019، چیزی حدود یک و نیم میلیون دانش آموز 
کار  به  دست  نیز  آن ها  و  کرده  هم بستگی  اعالم  تونبرگ  با  جهان،  مختلف  کشورهای  در 
شدند. در حال حاضر، اعتصاب های دانش آموزی در حمایت از محیط زیست و هم بستگی 
با تونبرگ، هر ماه در گوشه و کنار کشورهای مختلف جهان انجام می شوند؛ به صورت یک 
نفره، هفت نفره، صد نفره تا 300 هزار نفره؛ توسط دانش آموزانی از شیلی، کلمبیا، اروگوئه، 

یونان، اوکراین، کرواسی، هند، قبرس و ... . 
بعد از انتخاباِت سوئد، قرار بود که گرتا تونبرگ در یک راهپیمایی بزرگ، در مقابل هزاران 
نفر از مردم، یک سخن رانی داشته باشد. والدین اش مایل نبودند که او چنین کاری کند. 
آن ها سعی کردند او را از این کار باز دارند، چون می دانستند که گرتا دچار مشکِل »الل شدِن 
مقطعی« است. اما این نوجوان، بسیار مصمم بود: »وقت هایی که چیزی را با تمام وجود 
دوست داشته باشم، حاضر نیستم نظرم را تغییر دهم.« بر خالف نگرانی های خانواده، 
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جای  می گویند  »برخی 
کالس  و  مدرسه  در  من 
نوجوان ها  چرا  اما  است. 
برای  بروند  باید  جوان ها  و 
بخوانند؛  درس  آینده شان 
وقتی که هیچ کِس دیگری 
تالش  آینده،  نجاِت  برای 
از  هدف  نمی کند؟  کافی 
آموختِن واقعیت ها و حقایق 
وقتی  چیست؛  مدرسه  در 
واقعیت ها  مهم ترین  که 
بهترین  که  حقایقی  و 
کرده اند،  بیان  دانشمندان 
ما  سیاست مداراِن  توسِط 

نادیده گرفته می شوند؟«
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همه  از  و  رساند  انجام  به  نقص،  و  بی عیب  تقریبا  انگلیسی،  زبان  به  را  او سخن رانی اش 
افتخار می گفت:  »]با  با  را در سراسر جهان پخش کنند. پدرش  پیغام هایش  خواست که 

دیدِن چنین چیزی[، من به گریه افتاده بودم«.
افرادی که دچاِر »الل شدِن مقطعی« هستند، معموال بیش از دیگران دچار احساس نگرانی 
و اضطراب می شوند. گرتا از این مسأله سالحی ساخت و آن را در »اجالِس داُوس« به کار 
برد؛ در دیدار با رهبران سیاسی، رؤسای شرکت های بزرگ و سرمایه داران میلیاردر: »من از 
شما نمی خواهم که امیدوار باشید. من از شما می خواهم که دچار وحشت شوید. از 
شما می خواهم که وحشتی را که من هر روز احساس می کنم، احساس کنید. و پس 

از آن، از شما می خواهم که دست به عمل بزنید.«
»داُوس«  اقتصادِی  اجالس  به  قطار،  با  ساعته   32 طوالنِی  مسافرت  یک  از  پس  تونبرگ 
از سخن رانی اش چنین  او در بخشی  با هواپیما سفر کند.  رسیده بود، چون نمی خواست 
تصمیم گیرندگاِن  بعضی  خاص  به طور  و  شرکت ها  بعضی  افراد،  »بعضی  گفت: 
]سیاسی-اقتصادی-اجتماعی[، خیلی خوب و دقیق می دانند که دارند چه ارزش های 
گران بهایی را قربانی می کنند تا کسِب خروارهای بی شماِر پول را ادامه دهند. من فکر 

می کنم که امروز خیلی از شما در این جا جزء همان آدم ها هستید.« 
اعتراض های  ادامه ی  از:  اند  بوده  عبارت  تونبرگ  فعالیت های  کنون،  تا   2018 اکتبر  از 
در  محیط زیستی  تظاهرات های  در  شرکت  جهان،  در  زیست  محیط  وضعیت  به  تک نفره 
کشورهای دیگر، انجام چند سخن رانی در مجامع مهم بین المللی، و انگیزه بخشی و بسیج 
او هم چنان هر  فعالیت های محیط زیستی.  انجاِم  در جهت  اینترنت  از طریق  مردم  کردِن 
جمعه جلوی مجلِس سوئد ایستاده و به اعتصاب اش ادامه می دهد. تعدادی از دانش اموزاِن 

دیگر شهر نیز به او پیوسته اند. 
هیچ گاه  فعالیت ها،  این  اما  هستند،  خستگی آور  و  سنگین  او  فعالیت های  اینکه  وجود  با 

59

ت
بیع

 ط
 به

ت
ش

زگ
با

به  شدن  سوار  حال  »در 
قطار، برای رفتن به پارلماِن 
ایتالیا  سنای  مجلس  اروپا، 
پارلمان  و هم چنین کلیسا و 
تعطیالت  ایام  در  واتیکان. 
در  هم  جمعه  روز  عید2. 
شهر  در  مدارس  اعتصاِب 
شرکت  است  قرار  ُرم 
ایام  که  می دانم  کنم. 
تعطیالت است، اما بحران 
تعطیالت  به  محیط زیست، 

نمی رود؛ ما هم نمی رویم.«
گرتا تونبرگ، پیغامی در توییتر، 13 
آوریل 2019
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وضعیت تحصیلِی او را دچار مشکل نکرده است و تنها سبب شده که او اوقات فراغِت کمتری داشته باشد. او هر روز ساعت 6 صبح 
از خواب بیدار می شود تا برای رفتن به مدرسه آماده شود. مصاحبه ها و نوشتن سخن رانی ها، گاهی باعث می شود که او 12-15 ساعت 
یادی می گیرد. من دیگر چندان اوقات فراغتی ندارم. اما همیشه به خودم یادآوری  در روز کار و فعالیت کند: »البته این، انرژِی ز

می کنم که چرا دارم این کارها را انجام می دهم و بعد، دیگر فقط می کوشم که هر چه بیش تر می توانم، فعالیت کنم.«
برخی مدیران مدارس و دست اندرکاراِن آموزش و پرورش در آمریکا، انگلستان و استرالیا، با دیدن اعتصاب های دانش آموزی در حمایت 
از محیط زیست، به انتقاد از این گونه فعالیت ها پرداختند. آن ها، اعتصاب های دانش آموزی را فرار دانش آموزان از کالس و نوعی پرسه زنی 
برای اتالف وقِت مدرسه می دانند. گرتا تونبرگ، نسبت به رهبراِن آمریکا، انگلستان و استرالیا که اعتصاب کنندگان را نادیده می گیرند یا 
دانش آموزان را به خاطِر ترک کالس هایشان تنبیه می کنند، ابراز ناراحتی می کند: »هر وقت اعتصاِب مدارس راه می افتد، آن ها از سر 
 مشکل 

ِ
ناچاری سعی می کنند تا موضوع را عوض کنند. آن ها می دانند که نمی توانند این مبارزه را بَبرند، چون آن ها برای این حل

هیچ کاری نکرده اند.«

کار اصلِی مدرسه چیست؟
برخی مدیران مدارس و دست اندرکاراِن آموزش و پرورش در آمریکا، انگلستان و استرالیا، با دیدن اعتصاب های دانش آموزی در 
حمایت از محیط زیست، به انتقاد از این گونه فعالیت ها پرداختند. آن ها، اعتصاب های دانش آموزی را نوعی فرار دانش آموزان از 
آموزش و نوعی پرسه زنی برای اتالف وقِت مدرسه می دانند. ِتِرزا ِمْی، نخست وزیر انگلستان، اعالم کرد که این گونه اعتصاب ها، 
هدر دادن وقت و هزینه ی آموزش و پرورش است. نخست وزیر استرالیا نیز اعالم کرد که کار اصلی مدارس باید آموختن باشد، 
نه فعالیت های اجتماعی. وزیر آموزِش استرالیا نیز بیان نمود که اگر دانش آموزان مسأله ای تا این حد برایشان مهم است، آن ها 
باید در اوقات خودشان، عصرها و آخرهفته ها، دست به اعتراض بزنند. در نیوزلند نیز، دانش آموزان مورد تهدید قرار گرفتند که 

اگر بدون اجازه ی والدین یا مسئوالِن مدرسه در اعتصاب های محیط زیستی شرکت کنند، مردود انضباطی خواهند شد.
اما وزیر محیط زیست نیوزلند از تالش های دانش آموزان حمایت نمود و بیان کرد که اگر این راهپیمایی ها، در ساعات تعطیل یا 
آخر هفته ها انجام شوند، چندان توجهی به آن ها و به بحران محیط زیست نخواهد شد. هم چنین وزیر انرژِی نیوزلند گفته است: 
»به نظر می رسد که طی دهه های اخیر، مسئوالن آموزش و پرورش، فراموش کرده اند که هدِف اصلِی باال بردِن سطِح آموزش 
و تحصیل چیست. درگیر شدِن دانش آموزان با مقوالتی مثِل محیط زیست و فعالیت است که دانش آموزاِن نمونه رقم می زند. در 

غیر این صورت، اصال نمونه بودن و سطح باالی تحصیل، چه معنا و مفهومی خواهد داشت؟«

یست متعهد شده  در انگلستان، »حزب کارگر«، در پاسخ به تظاهرات دانش آموزان در دفاع از محیط ز
تا بحراِن گرم شدِن زمین را به عنوان یک مسئله اصلی به برنامه درسی مدارس اضافه کند. حزب کارگر وعده 

داده تا با بازنگری برنامه درسی، جوانان را برای شغل های مرتبط با »فّناوری های سبز« در آینده آماده سازد.

دبیر کل سازمان ملل، آنتونیو گوتیرز، از »اعتصاب مدارِس« گرتا تونبرگ، اعالم حمایت رسمی کرده و می گوید: »نسل ما، نتوانسته است 
به این معضالِت دردناِک زیست محیطی، پاسخ درستی بدهد و نسِل جواِن امروز، به خوبی این را می فهمد. و بی شک جوان ها از چنین 
وضعیتی عصبانی اند«. هم چنین، ده ها هزار دانشمند و پژوهش گر  از کشورهای مختلف جهان )فنالند، هلند، بلژیک، اتریش، آلمان و 
سوییس( از جنبِش دانش آموزان برای محیط زیست، اعالم حمایت کرده اند. در اسفند 1397 نیز گرتا تونبرگ کاندیِد دریافِت جایزه ی صلح 

نوبل شد.
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از نظر گرتا تونبرگ، سیاست های محیط زیستِی بهتر، فقط هنگامی تصویب و اجرا خواهند 
شد که عموم مردم، این مسأله را دارای اولویت و حیاتی بدانند. سازمان ملل می گوید که 
»وضعیِت گرم شدِن زمین، بسیار وخیم است و تنها راِه جلوگیری از آن، این است که دود و 
گازهای گلخانه اِی بسیار کم تری در هوا منتشر شود. و چنین چیزی، مستلزم این است که 
به سیاستمداران فشار آورده شود که چنین کنند.« گزارِش سازمان ملل اعالم می کند که در 
سال گذشته، هیچ کسی هم چون گرتا تونبرگ در زمینه ی فشار به سیاست مداران، اثرگذار 

نبوده است.
ممکن است تصور شود که این دغدغه ها و فعالیت ها، باری به سنگینِی  همه ی جهان بر 
که هیچ  است  تونبرگ مدعی  گرتا  اما خود  این دختر شانزده ساله خواهد گذاشت.  دوش 
فشاری حس نمی کند. او می گوید اگر »مردم این همه چشم انتظار امیدند«، مسئولیِت او و 
دیگر اعتصاب کنندگان، امید دادن به آن ها نیست. گرتا تونبرگ می گوید: »برای من مهم 
نیست که کاری که من می کنم -کاری که ما می کنیم- سرشار از امید باشد. انجام 
دادن این کار در هر صورت ضروری است. حتی اگر هیچ امیدی باقی نمانده باشد و 

یم را انجام دهیم.« همه چیز نومیدانه باشد، ما باید آن چه در توان دار
در رسانه های اجتماعی، حمالت تندی نیز نسبت به اعتباِر تونبرگ و حتی چهره ی او صورت 
را  قلدری  و زورگویِی هم مدرسه ای هایش  نیز تجربه ی  قبال در مدرسه  او که  گرفته است. 
انتظار  »من  باشد:  شده  هم ریخته  به  حمالت  این  از  که  نمی رسد  نظر  به  است،  داشته 
داشتم که وقتی این کار را شروع کنم، وقتی بزرگ و مطرح شود، آن وقت ابراِز تنفر 
یاد خواهد شد. این یک عالمِت مثبت است. فکر می کنم باید هم  نسبت به من هم ز
همین طور باشد چون آن ها ما را به عنوان یک تهدید می بینند. همین نشان می دهد که 

یم اثرگذار می شویم.« در این کشمکش، چیزی تغییر کرده است و ما دار
خانواده ی گرتا می گویند که بیماری اوتیسِم او، فایده های زیادی داشته است. اوتیست ها، 
این  به  می کند.  خود  درگیِر  را  درون شان  و  ذهن  کامال  مسأله،  یک  که  هستند  گونه ای  به 
ترتیب، هیاهو و جنجال های اجتماعی، حواِس گرتا را پرت نمی کند. »من هیچ وقت آرزو 
اگر من شبیه  که من هستم.  این چیزی است  بودم.  دیگری  که کاش جور  نکرده ام 
دیگران بودم، و آدمی اجتماعی بودم، احتماال فقط سعی می کردم که یک موسسه یا 
یستی راه اندازی کنم. اما من نمی توانم این کار را بکنم. من در ارتباط  سازماِن محیط ز
برقرار کردن با دیگران، چندان خوب نیستم. برای همین به جای آن کار، خودم دست 

به یک کار زدم.«
این تمرکز و جدیت نسبت به یک مسأله را می توان در گفتگویی که یکی از رسانه ها با گرتا 
امروزه بحث درباره ی مسائل  تونبرگ پرسیده شد:  از گرتا  به روشنی دید.  تونبرگ داشت، 
به  نیز  اروپایی  و  آمریکایی  سیاست مداراِن  و  است  شده  زیاد  رسانه ها  در  زیست محیطی 
آیا این، تو را خوشبین و  مسائل محیط زیستی )مثال انرژی های غیرفسیلی( فکر می کنند. 
امیدوارتر نکرده است؟ گرتا تونبرگ با صداقتی دردناک پاسخ داد: »نه، من امیدوارتر از 
زمانی که شروع به فعالیت کردم، نیستم. انتشاِر گازهای گلخانه ای بیش تر شده است 
و این تنها چیزی است که اهمیت دارد. من فکر می کنم که ما باید توجه و حواس مان 
را بر همین متمرکز کنیم. ما نمی توانیم به حرف و سخن رانی درباره ی چیزهای دیگر 

یم.« بپرداز

این جا  ما  »...بنابراین، 
رهبراِن  به  که  نیامده ایم 
از  تا  کنیم  التماس  کشورها 
آینده ی ما مراقبت کنند. آن ها 
نادیده  را  ما  این،  از  پیش 
گرفته اند و باز هم ما را نادیده 
جا  بدین  ما  گرفت.  خواهند 
که  بدانند  آن ها  تا  آمده ایم 
چه  فرامی رسد؛  دارد  تغییر 
چه  و  بیاید  خوش شان  آن ها 
تا  برخواهندخاست  مردم،  نه. 
رهبراِن  چون  و  کنند.  مبارزه 
رفتار  کودکان  هم چون  ما 
متعهد  موظف ایم  ما  می کنند، 
را  مسئولیت هایی  و  باشیم 
آن ها  که  گیریم  برعهده 
رهاَیش  مدت هاست 

کرده اند.«
بخشی از سخن رانِی گرتا تونبرگ در 

بیست و چهارمین اجالِس محیط زیستِی 
سازمان ملل، 2018
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پاپ، رهبر مسیحیاِن جهان، گرتا تونبرگ را به واتیکان دعوت کرده و با او دیدار و گفتگو داشت.

دختری که زمانی به وادِی افسردگی کشیده شده بود، اکنون فانوس امید شده است. دوستداران محیط زیست در سراسر جهان و دانشمندان 
باسابقه، یکی پس از دیگری، اعالم می کنند که طی دهه های گذشته، ظهور گرتا تونبرگ، یکی از بهترین خبرها برای جنبش های محیط زیستِی 
دنیا بوده است. اکنون که او برای نجات محیط زیست، فعال است، هم چون قبل دیگر تنها نیست؛ دیگر ساکت و خاموش نیست؛ دیگر 

افسرده و دل مرده نیست. او سخت مشغول است تا برای تغییِر جهان، کاری کند؛ و خویشتِن خویش نیز بیابد و از آن بهره مند گردد.3

62



ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 2 و 3

1) The Easter holiday
2) https://www.theguardian.com/world/2019/mar/11/greta-thunberg-schoolgirl-climate-change-warrior-some-people-can-let-things-go-i-cant
3) Enviromental Justice Now

»برابری، محیط زیست و آینده«
سخن رانِی گرتا تونِبرگ در جلسه ی محیط زیسِت سازمان ملل

»ناِم من، گرتا تونِبرگ است. پانزده ساله و اهل سوئد هستم. در این جا از سوی گروِه »عدالت زیست محیطی«4 سخن می گویم. 
اما من در زندگی آموخته ام: »هرگز آن قدر کوچک  بسیاری می گویند سوئد کشوری کوچک است و مهم نیست چه می کند. 

نیستی که نتوانی تغییری ایجاد کنی«. 
]مدتی پیش، کودکان در سوئد و کشورهای دیگر، در اعتراض به وضعیِت محیط زیست به سر کالس های مدرسه نرفتند و 
صدایشان را به گوِش همه ی جهان رساندند.[ چند کودک، در سراسر جهان با خودداری از رفتن به مدرسه می توانند سر خِط 

خبرها را از آِن خود کنند. حاال تصور کنید در همراهی با یکدیگر، اگر بخواهیم، چه کارها که نمی توانیم انجام دهیم!
اند. شما  ناراحت کننده  این سخنان چقدر  باشیم که  نداشته  و کاری  بگوییم  و واضح سخن  باید روشن  تغییر،  انجاِم  برای  اما 
]سیاست مدارها[، همیشه و همه جا می گویید کشورها باید هم مراقِب محیط زیست باشند و هم به دنبال پیشرفت اقتصادی. 
این را می گویید چون می ترسید که اگر نگویید، مردم به شما رأی ندهند و دیگر محبوِب مردم نباشید. اما در عمل، راهی که شما 
جلوی ما قرار داده اید، ما را به آشفتگی و به هم ریختگی رسانده است. در شرایط بحرانِی امروز، تنها کاِر درست و معنادار این است 
که ترمِز اضطرارِی قطار را بکشیم! اما شما هنوز به بلوِغ فکری نرسیده اید تا از واقعیت همان گونه که هست سخن بگویید ]و 

واقعیت ها را از مردم می پوشانید[. شما عواقِب این بی مسئولیتِی خود را بر شانه های ما کودکان می گذارید!
اما من به ]رأی آوردن و[ محبوب شدن نمی اندیشم. من به عدالِت زیست محیطی و به سیاره ای قابل زندگی می اندیشم. تمدن ما 
انسان ها در حاِل فدا شدن است؛ در حاِل فدا شدن به پای عده ی اندکی از آدم ها که می خواهند به اندوختِن ثروت های هنگفت 
ادامه دهند. زیست کره ی ما در حاِل قربانی شدن است تا ثروتمنداِن کشورهایی مانند کشور من بتوانند در ناز و نعمت زندگی 
کنند. اما در واقع، انبوهی از مردِم جهان در حاِل رنج کشیدن اند تا هزینه ی زندگِی ُپر ناز و نعمِت اندک شماری از آدمیان تأمین 

شود.
در سال 2078، من 75 سالگی خود را جشن می گیرم. در آن ِسن، فرزندانی دارم که شاید در کنارم باشند. در آن زمان فرزندان ام، 
از من سؤال خواهند کرد؛ شاید بپرسند: چرا زمانی که هنوز فرصت داشتید ]تا ُکره ی زمین را نجات دهید[، هیچ کاری نکردید؟ 
شما می گویید به کودکان تان بیش از هر چیزی عشق می ورزید، با این  حال دارید درست جلوی چشِم آن ها، آینده شان را نابود 

می کنید. 
تا زمانی که کانون اندیشۀ شما این است که »از نظر سیاسی چه کاری انجام دادنی است« )به جای آن که چه کاری باید انجام 
شود(، هیچ امیدی به آینده نیست. ]وضعیِت امروز را باید با تماِم وجود »بحران« بدانیم[. نمی توان »بحران« را بدون پرداختن به 
آن به  عنوان »بحران« حل کرد. ما باید ]برای آیندگان[ سوخت های فسیلی را در زمین نگاه  داریم و باید بر عدالت تمرکز کنیم. 

اگر یافتِن راه حلی دروِن این سیستم تا این حد غیرممکن است، شاید نیاز داریم خوِد سیستم را دگرگون کنیم.
ما اینجا گرد نیامده ایم تا به رهبران جهان التماس کنیم به بحران توجه کنند. آن ها از گذشته ]تاکنون[ چشماِن خود را بر ما 
بسته اند و باز هم بر ما چشم خواهند بست. اما دیگر جایی برای توجیه باقی نمانده است و زمان دارد از دست می رود. ما اینجا 
از آن مردم است.  ناخوشایند. قدرِت راستین،  باشد، خواه  تغییر در راه است؛ خواه خوشاینِد سیاست مداران  تا بگوییم  آمده ایم 

سپاسگزارم.« 
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