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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

«همه چیز تغییر خواهد کرد اما تنها در مدت زمان کوتاهی ،ماهیت آن در دستان ماست» (نائومی
کالین) «به فرزندان خود چه خواهید گفت وقتی از شــما میپرســند چــرا کاری انجام ندادید
زمانی که میتوانســتید؟» (فریادهای یکی از فعاالن اقلیمی بازداشتشــده در برابر دفتر مرکزی
نیویورکتایمز).
ماه ژوئن و ژوالی سال  2019گرمترین ماهی بود که انسانها در
ســیاره زمین تجربه کردهاند .اما برای دانشمندان آنچه موجهای
گرما در قطب شمال سبب میشود ،بیشتر از خود موج گرما موجب
نگرانی است .بهطور مثال موجهای گرما در گرینلند توانستهاند دما
را  10تا  15درجه افزایش دهند .این میزان افزایش دما کافی بود
تا در یک روز  12میلیارد تن یخ آب شود .یخهای قطبی با سرعت
«غیرمنتظرهای» آب میشوند و تغییراتی که در اقلیم قطب شمال
اتفاق میافتد ،برای کل نظام آبوهوایی ســیاره ویرانگر خواهد
بود .امروز اغلب گزارشهای تحقیقاتــی جدید اقلیمی از عنوان
«غیر منتظره» اســتفاده میکنند تا شاید بتوانند سیاستگذاران
کشورها را برای واکنش برانگیزند .سیاســتگذارانی که دبیرکل
سازمان ملل آقای گوترش ،آنها را برای اجالس فوری ماه سپتامبر به
نیویورک فرا خوانده است تا روند رو به افزایش گازهای گلخانهای را
معکوس کنند .اجالسهایی که بعد از  30سال به نتیجه نرسیدهاند
و سیاستمدارانی که به گفتههای دانشــمندان اعتنای چندانی
ندارند،چرا که پذیرش واقعیتها از سوی آنها به معنای لزوم وضع
قوانینی در جهت قطع مصرف سوختهای فسیلی خواهد بود.
در همین ارتباط خبرنگار کالیمیت نیوز مــاه ژوئن از بن آلمان
(همزمان با موج شدید گرما) گزارش میکند« :کشورهای نفتی
همچون عربستان ،ایران ،روســیه و کویت بعد از شش ماه انکار
(دانش اقلیمی) و زیر ســوال بردن آخرین یافتههای دانشمندان
هیات بینالمللی تغییــر اقلیم ( )IPCCمذاکــرات بینالمللی را
ش ویژه یکو نیم درجه» را در دستور کار
که میخواســت «گزار 
کشورها قرار دهد به بنبست کشاندند» .ب ه طور مشخص «عربستان
در تخریب این مذاکرات (از ســال گذشته) پیشــگام بود و بقیه
همراهیاش کردند ».هرچند که اغلب رهبران کشورهای جهان
شمال (پیشرفته) همچنان پذیرای بهتاخیرافتادن تغییر فوری
سیاستها هستند ،اما نمایندگان هفت کشور از جمله سوییس،
مکزیک و کرهجنوبی (با تیشرت سفیدی که بر روی آن نوشته بود
«علم قابل مذاکره نیســت») ،به همراه نمایندگان جزایر کوچک
اقیانوسآرام که در افق سیاســتهای کنونی هیچ آیندهای برای
خود نمیبینند ،بهشدت به روند مذاکرات معترض شدند.
اگر دولتها پذیرای یافتههای دانشــمندان نباشــند و از هدف
کونیم درجه» برای مهار گرمایش جهانی شانه خالی کنند به
«ی 
استقبال خطرات بیشماری میروند که در نهایت میتواند منجر
به انقراض بشر و بسیاری از موجودات روی زمین شود.
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

هرجومرجهــای اقلیمــی در بهار و
ابتدای تابستان سال  2019شدت و
افزایشی چشمگیر داشته است .برای
جنگ اقلیمی
مثال ،توفان گسترده بهار سال  98در
ایران و توفان عظیم آیدای ( )IDAIدر
ماالوی ،موزامبیک و زیمبابوه چندین
میلیون نفر را نیازمند کمکهای فوری کرد .بارشهای سنگین
و طغیان گسترده رودخانههایآمریکا و به تناوب سیالبیشدن
دوســوم مســاحت کشــور در  25ایالت ،باعث اعالن وضعیت
اضطراری سیالب در بهار امسال شد و عالوه بر صدمات بسیاری
که به خانهها و زمینهای کشــاورزی وارد شد ،محوطه پایگاه
نظامی هواییآمریکا در نبراسکا و  30ساختمانش غرق سیالب
شدند.
هجــوم موجهای گرمایی به هندوســتان باعث مــرگ  6هزار
نفر و خالیشــدن منابع آب در شــهر  10میلیون نفری چنای
( )Chennaiو نزاع بر سر آب شد .موج گرما در ایران ،خاورمیانه
و شمال آفریقا در تابســتان ،دمای هوا را به باالتر از  50درجه
رسانده است .کوپرنیکوس (برنامه خدماتی و دیدهبانی اروپا از
تغییرات اقلیمی بر روی زمین ) و دانشــمندان مستقر در قطب
شمال گزارش میکنند سرزمینهای قطبی در آالسکا ،شمال
کانادا ،ســیبری و گرینلند ،بعد از استقرار پیدرپی موج گرما از
بهار امســال تا به اکنون ،نه تنها یخهایشــان به سرعت ذوب
میشوند بلکه دچار خشکی عظیمی نیز شدهاند .این عرصههای
طبیعی بوسیله صاعقههای پرشــمار (بهطور مثال  10هزار در
دو روز تنهــا در محدودهای کوچک) دچار «آتشســوزیهای
بیسابقهای» شدهاند .در سیبری به تنهایی  21میلیون هکتار
جنگل تا کنون سوخته و این آتشسوزیها همچنان ادامه دارد.
جنگلهای زاگرس ایران نیز دچار آتشسوزیهای گستردهای
شدهاند.
«کارل متیسن» خبرنگار کالیمتهومنیوز در گزارشی از روند
مذاکرات بهبنبست رسیده ،میگوید« :چرا نمایندگان ایران و
عربستان با وجود تجربه موج گرما ،خشکی شدید و کمیابی آب،
کونیم درجه» مخالفت میکنند؟»
با یافتههای «گزارش ویژه ی 
او در ادامه تحلیل میکند« :باید بدانیم این گزارش چه نتایجی
را برای آنها در پی دارد .برای مثال ،خانواده سعودی با درآمدهای
نفتی میتواند یارانه به غذا ،ســوخت و بسیاری از اقالم مصرفی

