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 مانیفست جهش

 به کانادایی بر پایه مراقبت از زمین و همدیگردعوت 

 

ترین بحران حافظه معاصر خود قرار  کارمان را با این فرض شروع کردیم که کانادا رودرروی بزرگ

 گرفته است.

ای از خشونت در گذشته اخیر  دهنده در گزارش خود جزییات تکان ،کمیسیون حقیقت و اصالح

در عین  ما است.  زخمی بر چهره سرزمین هم فقر و نابرابری گستردهاکنون  .مطرح کردهرا کانادا 

نایتی علیه آینده بشریت تبدیل به ج نیزپیشینه معاصر کانادا در موضوع تغییرات اقلیمی  حال،

 شده است.

توجه به هایی مانند احترام به حقوق بومیان،  ارزش –مان  های ملی جدایی فزاینده ما از ارزش

باعث  –محیطی  های زیست ، حقوق بشر، تنوع فرهنگی و رهبری در موضوعالمللی مصالح بین

 شوند.انداز  بیشتر از همیشه طنین ،ذکر شده حقایقتا  شده

 ازگردد.ب آن جایگاه خود تواند به ولی می –پیشین خود نیست   کانادا امروزه در جایگاه

کند، نقاط  های تجدیدپذیر استفاده می از انرژی به تمامیتوانیم در کشوری زندگی کنیم که  ما می

و همراه رسیدن به چنین  اند ی به هم ارتباط یافتههمگان ل عمومیمختلف آن توسط حمل و نق

کنیم که به شکلی ای طراحی  گونه راهای این تغییر  ها و شغل فرصت توانیم ما می ،جایگاهی

های نژادی و جنسیتی را از چهره کشور پاک کنند. مراقبت از همدیگر و مراقبت  نابرابری ،مند نظام

تواند رو به رشدترین صنعت اقتصادی کشور باشد. افراد بسیار بیشتری  می ،مان از سیاره خاکی

توانیم  های کار کمتری برسند و ما می به مشاغل با درآمد باالتر با ساعت در این میان توانند می

مان  هایمان داشته باشیم و به شکوفایی جوامع زمان کافی برای لذت بردن در زندگی کنار محبوب

 کمک کنیم.

اند  شناس به ما گفته است. دانشمندان اقلیم به این تغییر برجسته کوتاهدانیم زمان رسیدن  می

ر زمین است. با هایی برای منع گرمایش فاجعه گیری و عملی کردن برنامه این دهه، زمان تصمیم

 کنند به آنچه باید برسیم. هایی کوچک به ما کمک نمی این یعنی گام

 باید به جهش فکر کنیم.

های اصیل این سرزمین شروع بشود.  این جهش بایستی با احترام به حقوق و مقام ذاتی مراقب

مقابل در  ،ماهای  زمینها و  ها، جنگل ها، ساحل ودخانهجوامع بومی در خط مقدم حفظ ر

توانیم این نقش آنها را تقویت  اند. ما می صنایع قرار گرفتهخارج از کنترل  خواهانه زیاده های فعالیت

اعالمیه حقوق افراد با اجرای کامل سازیم، این کار ب ودمان با این جوامع را از نوکنیم و رابطه خ

 شود. شروع می سازمان ملل متحد بومی  

 دهند ما را در کنار هم قرار میاند و  کشور شده شکل گیریهایی که پایه قانونی  پیمان تاثیر تحت

ها جاری  کنند و رودخانه ها رشد می درخشد، علف تا آن زمان که خورشید می» تا بتوانیم

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Declaration.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Declaration.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Declaration.aspx
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ا ای هستیم که ت ما خواستار منابع انرژیبرای همین هم  .در کنار همدیگر زندگی کنیم« هستند،

مسموم شدن این سرزمین نشوند.  باعث به پایان نرسند یا رگزشته باشند و هابد دوام دا

ها نشان  ترین تحقیق تازهاند.  دسترسی به این رویا را برایمان ممکن ساخته ،های علمی پیشرفت

یق منابع تجدیدپذیر ردرصد انرژی برق از ط ۱۰۰که در طی دو دهه آینده برای کانادا تهیه  دهند می

درصد تمیز داشته صدتوانیم اقتصادی  ما می ۲۰۵۰؛ به این شکل تا سال ۱پذیر شده است امکان

 .۲باشیم

 همین االن شروع بشود. واستار این هستیم تا این تغییرما خ

هایی شروع بشود  یر ساختز گذاشتن نایبن های تازه برای هوجود ندارد تا پروژای  دیگر هیچ بهانه

و  تازه د. قانوننساز می ملزم های آینده به افزایش استخراج منابع طبیعی که ما را در دهه

اگر چیزی را در حیاط پشتی  :باشدچنین  بایدانرژی تولید  گسترش های پروژه برای ناپذیر خدشه

 خواهید، نباید آن را هم در حیاط پشتی خانه دیگران پیدا کنید )یا به قول یمن خانه خودتان

. این بدان معناست (مترجم – پسندی برای دیگران هم نپسند ها، آنچه برای خود نمی زبان یسراف

 برانزویک، کوبک و بریتیش کلمبیا تا فرکینگ در نیو گرفته تا خطوط لوله انتقال نفت و گازاز که 

 همه و بایستی ،دنهای کانادایی مع پروژه تا و ل و نقل تانکری به سواحل کشورمانافزایش حم

 کنار گذاشته شوند. این سرزمینای جدر هر 

 یانرژ دیکه نه تنها منابع تول میباور نیما بر ا :رسیده استفرا « دموکراسی انرژی» برایزمان 

 ،یبه شکل جمع یستیبا یکند، بلکه هر کجا که ممکن باشد، جوامع محل رییتغ دیخودمان با

 .خود داشته باشند اریرا در اخت یانرژ دیتازه تول یها نظام نیکنترل ا

ساالری با کنترل از راه دور برخی  دیوانو خصوصی  های شرکت ای دیگر در مقابل گزینه

کنند،  فقط برای رسیدن به سود بیشتر تالش می ،های دولتی و یا وابسته به دولت تشرک

های نوین  این انرژی های نوین باشد: خلق ساختارهای بدیع مالکیت برای تولید انرژیتواند  می

و  شودبه شکلی دموکراتیک اداره بشود، حقوقی کافی برای زندگی به افراد پرداخت  بایستی

در داخل جوامع محلی خرج بشود. در این میان، مردمان بومی کانادا بایستی  سود حاصل هم

های تولید انرژی پاک خودشان را دریافت  اشند که حمایت عمومی برای پروژهاولین افرادی ب

 یها تیفعال یجوامع در حال حاضر هم با تبعات جد نیچون ا ،کنند. باید هم چنین باشد می

 .کنند یشان دست و پنجه نرم م بر سالمت ندهیآال یصنعت

هایمان نخواهد بود، بلکه ثروت را مجدد  ای که این چنین تولید بشود، تنها روشنایی خانه انرژی

سازد و  تر خواهد کرد، اقتصادمان را قدرتمندتر می توزیع خواهد کرد، دموکراسی ما را غنی

 شده را شفا خواهد داد. جادیا نیسرزم نیا یریگ که در هنگام شکل ییها زخم

باز  آنمتعدد مشابه « های یپیروز»برای  شمار های بی فرصت ندگی،جهش به اقتصادی بدون آالی

سازی  مقاومو های کارآمد در مصرف انرژی  ای جامع برای ساخت خانه کند. ما خواستار برنامه می

 ،هاترین درآمد های با پایین تا این تضمین حاصل گردد که جوامع و محله های کنونی هستیم خانه

که  استهایی  فرصت خلق و این امر شامل آموزش کارکنان برند و ابتدا از این موضوع سود می

                                                           
1
 http://biology.mcgill.ca/unesco/EN_Fullreport.pdf  

2
 http://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/JDEnPolicyPt1.pdf  

http://biology.mcgill.ca/unesco/EN_Fullreport.pdf
http://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/JDEnPolicyPt1.pdf
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برای کارکنان  دیگر منابعدهد. ما خواستار آموزش و مهیا شدن  مدت کاهش میفقر را در دراز

خواهیم این تضمین داده شود  مشاغلی هستیم که وابسته به مصرف باالی کربن هستند، می

 یگذار نیچن .شوندق حلم به بخشی از اقتصاد وابسته به انرژی پاک تا که آنها قادر خواهند بود

خطوط  شتر،یب یها نیساختن ماش یبجا دیبا .ردیخود کارگران را دربرگ کیمشارکت دموکرات دیبا

 یخطرناک که امکان انفجار دارند و زندگ ییمایمواد ش یحاو یو قطارها شتریانتقال نفت و گاز ب

 یبا سرعت باال که از انرژ یلیخطوط ر شوند، یرقه ما مو باعث تف اندازند یما را به خطر م

 یشوند تا تمام دیبه صرفه هستند تول نعموم مردم مقرو یو برا کنند یاستفاده م ریدپذیتجد

 متصل سازند. گریما را به همد نیجوامع سرزم

شود در  میشود، باید تا  موردنظرمان خیلی دیر شروع میو با توجه به اینکه جهش 

بتوانند رویدادهای آب و هوایی  ها این زیرساخت گذاری کنیم تا سرمایه مان های فرسوده زیرساخت

 تحمل کنند. شود، افزوده میبر تعدادشان هم که مرتب  را با فاصله نزدیک بهمشدید و 

تر و بر پایه  به نظام کشاورزی بومی توانیم های فسیلی، می برای کاهش تکیه بر سوخت همچنین

های  ذخیره کنیم و شوک کربن را در خاک توانیم می زمان همو  ،رجعت کنیم زیست توجه به محیط

 تر تر و به صرفه سالم یتوانیم غذای جدا از اینکه می –ذخیره جهانی غذا را کنترل کنیم  ناگهانی به

 برای همگان تولید کنیم.

ما خواستار پایان بخشیدن به تمامی قرارهای تجاری مابین کشورها هستیم که مزاحم 

 رب وضع مقررات مان هستند، همچنین خواستار های ما در بازسازی اقتصاد بومی تالش

یعی آالینده به استخراج منابع طب به شکلی هایی هستیم که و توقف پروژههای بزرگ  شرکت

 تیو حما یمهاجرت تیوضع دیبا زنند. ما با خلق توازنی مجدد در نظام قضایی کشور، دست می

های نظامی و تغییرات اقلیمی  همکاری کانادا در درگیری بایدما  .میکن نیکامل از کارگران را تضم

و بایستی به تمامی  –ها را به بحران پناهجویی جهانی قرار بدهیم  و اولین توجه –را بفهمیم 

 آیند. آمد بگوییم که بدنبال امنیت و زندگی بهتر به کانادا می ها و مهاجرهایی خوش پناهنده

های اقتصاد خودمان را  های زمین، ما بایستی بخش برای تغییر به اقتصادی در توازن با محدودیت

از کودکان و سالمندان،  تمراقباکنون وابستگی اندکی به کربن دارند:  هیم که همگسترش بد

. هستند منعطف به عالیق عمومی ی کها های اجتماعی، هنری و رسانه فعالیت در زمینهتدریس، 

هاست به آن احتیاج  ، برنامه ملی مراقبت از کودکان خلق کنیم که مدتکب  رو ک   توانیم دنباله می

 یاست که جوامع یمالت –شوند  که بیشترشان توسط زنان انجام می –تمامی این کارها  داریم.

تا رودرروی هستیم  قدرتمند چنانوامعی و ما نیازمند ج – سازد یم ریپذ مدار و انعطاف انسان

 .ایم شدهمحکوم بدان  اکنون ای پر تالطم بیاستیم که هم آینده

 –چه در میان مردمان و چه برای سیاره خاکی  –ها  ای از مراقبت توجه از آنجا که بخش قابل

حداقل  برای معرفی جدیشوند، ما خواستار بحثی  هیچ درآمدی انجام می دریافت اکنون بدون هم

. این مردمان را تضمین کند های زندگی پایه هستیم تا شمول درآمد سالیانه به شکلی جهان

برای  قدرتمند و امنشبکه میالدی در مانیتوبا مطرح شده است و  ۱۹۷۰ولین مرتبه در پیشنهاد ا

امروز  یغذا نیتام لیصرفن بدل دیکس نبا چیهدهد که  رسیدن به این تضمین را پیشنهاد می

 .کند یم دیفرزندانش را تهد ندهیبشود که آ یکودکانش مجبور به انجام کار
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های با مصرف پایین کربن  که به شکلی نظامند بخش -« ریاضت اقتصادی»کنیم که  م میما اعال

زمان  و هم کند بهداشت و سالمت را تهدید می در جامعه مانند آموزش و پرورش، همچنین

 یها دهد و در مقابل برنامه یرا ناکارآمد و عقب افتاده نشان م یحمل و نقل عموم ستمیس

ای از تفکر است  مدل فسیل شده – کند یم قیرا تشو یبخش انرژ یساز یخصوص ختهیگس لجام

 یل به خطری بر زندگی ما شده است.و تبد

 ها را پرداخت کنیم؟ نه تمامی اینخواهیم هزی چطور می

نوشته بروس کمپل، ست کلیت و  «های جهش بربیاییم توانیم از پس هزینه چطور می»مطلب )

 (مارک لی را بخوانید.

ما فقط نیازمند  –پیش ماست اکنون  پولی که برای این تغییر برجسته احتیاج داریم، هم

. به عنوان مثال، را در دسترس خودمان قرار دهیمهای صحیح هستیم تا این پول  سیاستگذاری

های تجاری مالیات  های فسیلی پایان بخشیم. یا بر معامله توانیم به سوبسیدها به سوخت می

ها  های نظامی کم کنیم. تمامی این مجوز منابع طبیعی را افزایش دهیم. از هزینه وضع کنیم. حق

به  اند و وعده رسیدن به پول زیادی را هم وضع شده« دهدبالینده خرجش را آ»بر پایه اصل ساده 

 دهند. می ما

، سابقه بخش خصوصی اندوزی بی ثروت در روزگاریک موضوع در این میانه روشن است: 

رویاهای ما پیش از آنکه  این میانو در  اند شده دیتول شیاز پ یبحرانها یبخش عموم یکمبودها

 شوند. فرصت تولد بیابند، خاموش می

هایی در  خواهند رفت. ما در سرتاسر کشور خواستار جلسه پیش این رویاها ورای این سند

آنچه  کیدموکرات ای  هویشه شهروندان بتوانند دور هم جمع شوند و بتا ها هستیم  شهرداری

 .کنند فیتعر ،شود یم دهیشان نام در جامعه گرید یبه اقتصاد دنیرس یبرا یو واقع لیجهش اص

ها  سطوح دولت یدر تمام یدموکراس یبه باال، نوساز نییاز پا رییتغ ندیفرا نیبه ناچار در چن

 دیرس میخواه یبه نظام ،ینوساز نیو در ا شود یمترجم( محقق م –و فدرال  یاستان ،ی)محل

 ما جدا بشوند. یاسیس یها نیها از کمپ شوند و پول شرکت دهیسنج ها یکه در آن تک به تک را

ای  توان هضم کرد، ولی ما در زمانه تمامی موارد مطرح شده در این سند را به راحتی نمی

 کنیم. زندگی می وقتد یشدو با کمبود وت متفا

چه فشارهایی برای بیرون کشیدن  که نشان داد به ما موقتکاهش قیمت نفت به شکلی 

. شوند انجام میهای پر خطر  آوری با استفاده از فن ورعت س حداکثر های فسیلی با سوخت

نه یک بحران، بلکه یک  ایدبهای فسیلی را  آمیز استخراج سوخت مکث موجود بر گسترش جنون

 موهبت در نظر بگیریم.

و  – میهست یزیشدن به چه چ لیدر حال تبد مینیببای کمیاب داده تا  این مکث به ما لحظه

 تصمیم به تغییر این روند بگیریم.

خواهیم تا از این فرصت سود ببرند و به  برای همین ما از تمامی کاندیدهای مناسب سیاسی می

در س ما در این سرزمین است تا امکان اجرا بدهند. این وظیفه مقد ،ما برای تغییر گستردهنیاز 

https://leapmanifesto.org/en/how-can-we-afford-the-leap/
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اکنون رنج  هم دلیلی ، به آنانی که بدون هیچدان آسیبی دیده آنانی که در گذشته مقابل

 .امن و درخشان داشته باشند یا ندهیکه حق دارند آ ییتمام آنهاکشند، و به  می

 پروا باشیم. حاال وقت این رسیده که بی

 .حاال وقت جهش است


