و یا توافق جدید سبز؟
روزانه و خدماتی شــهروندانش انتصاص دهد .بدون این موارد
حکومت خودکامه و ثروتاندوز آنها ســقوط خواهد کرد .آنها
«بهار عربی» را پیش چشــم دارند و تنها دلیلــی که آنها هنوز
قدرت دارند ،نفت است 44 .درصد از تولید ناخالص ملی شان و
 89درصد درآمدهایشان از میادین نفتی است .پیامدهای این
گزارش کاهش تقاضای  40تا  77درصدی را تا سال  2050خبر
میدهند».
همچنین به گزارش گروهی از محققان کــه در مقاله ()Nature
منتشــر شــده ،برای هدف «یکونیم درجه» دیگر «نباید هیچ
زیرساخت سوختهای فســیلی در هیچجا و هیچ وقت دیگری
ساخته شوند .زیرساختهای موجود به تنهایی میتوانند تا پایان
عمرشان  658میلیارد تن دیاکسیدکربن انتشار دهند که 358
میلیارد تن آن برای تولید برق از نیروگاه است .اما همین حاال بیش
از هزار نیروگاه حرارتی دیگر در دست برنامه و طرح هستند که 20
درصد آنها در چین است .آنها  188میلیارد تن دیگر در آینده به جو
انتشار میدهند .مجموعا  846گیگاتن انتشار داده خواهد شد اگر
تمام طرحهای نیروگاهی ساخته شوند و تمام زیرساختها تا پایان
عمرشان کار کنند.
اما بنا به گزارش ( )IPCCبودجه کربن باقیمانده برای شانس  50تا
 66درصدی مهار به «یکونیم درجه» تنها  420تا  580میلیارد تن
است .این به چه معناست؟ تمام طرحها و برنامهریزیهای توسعهای
و جدید باید متوقف شوند .اما همچنان  188میلیارد تن دیگر باقی
میماند که برای داشتن شانس نصفنصف احتیاج است مازاد انتشار
از نیروگاهها ،صنعت ،خودروها و هواپیماها متوقف شوند .عالوه بر
آن گسترش پروژههای جذب و ذخیرهسازی کربن تنها میتوانند
شانس بیشتری برای مهار گرمایش جهانی فراهم آورند».
جز دولتهای نفتی ،شرکتهای بزرگ سوختهای فسیلی (که
از دهه هفتاد درباره تغییرات اقلیمی میدانستند) از بزرگترین
مخالفان مهــار گرمایش جهانی هســتند .ســرمایهداران این
شرکتها ،میلیاردها دالر صرف گسترش و تبلیغ ایدههای بازار
آزاد ،خریدن سیاستمداران و راهاندازی مراکز قالبی علمی انکار
گرمایش جهانی کردهاند تا از تغییر سیاستها جلوگیری کنند.
آنها در حاشیه مذاکرات اقلیمی ،پروژههای جذب و ذخیرهسازی
کربن خود را به عنوان راهکاری بدیــل تبلیغ میکنند؛ چراکه
همچنان میخواهند صنایع خود را گســترش دهند تا ســود
بیشتری کسب کنند.
در حالی که «گلن پیترز» دانشــمند اقلیمی نــروژی در حوزه
بودجهبندی کربن میگوید« :چنیــن پروژههایی نمیتوانند در
ابعاد گستردهای کربن را از اتمسفر جذب کنند و این اقدامات بدون
کنار گذاشتن سریع سوختهای فسیلی ،امکانی برای دستیابی به
اهداف یکونیم درجه و حتی دو درجه فراهم نمیکنند» .در صدر
قدرتمندترین شرکتهای بزرگ سوختهای فسیلی ،دو شرکت
اگزون موبیل و برادران کخ قرار دارند که باید اعتراف کرد کاخ سفید،
کنگره و مجلس سنا را خریدهاند تا سیاستهایآمریکا را در جهت

ش ببرند.
اهداف و سود شرکتهای خود پی 
«تیلرســون» مدیر ســابق شــرکت نفتی اگزون موبیل و اولین
وزیر خارجه دولت ترامپ از پوتین برای گســترش روابط بیشتر
که منجر به راهانــدازی مجدد پروژه نفت و گاز بین دو شــرکت
روس نفت و اگزون موبیل شد ،مدال گرفته است .روزنامهنگاران
( )DeSmog UKبعد از  4ســال تحقیق و دنبالکردن ســرنخها
«شبکه سیاســتمداران ،البیگرها و گروههایی در

در گزارشی از
شبکههای اجتماعی که از سوی برادران کخ ( )Koch brothersو
( )Robert Mercerتامین مالی میشوند ،پرده برداشتند .آنها با
راهاندازی و تغذیه اتاقهای فکر تشویق بازار آزاد به انکار گرمایش
جهانی و هراسافکنی درباره سوسیالیسم میپردازند و با دادن رشوه
و اعمال نفوذ بر سیاستگذاران ،مانع از تصویب قانونهایی میشوند
که از محیطزیست حفاظت میکند.
این شبکه که ازآمریکا تا اروپا را دربر میگیرد عالوه بر انگلستان
سایر کشورها را به جدایی از اروپا تشویق میکند .آنها همچنین
در اروپا وآمریکا عــاوه بر ملیگرایی افراطی ،اسالمهراســی و
مهاجرستیزی را تقویت میکنند .نامهایی چون «بوریس جانسون»
از حزب محافظه کار انگلستان« ،پمپئو» وزیر خارجه فعلیآمریکا و
«جان بولتون» مشاور امنیت ملی ترامپ که تصمیم او را برای خروج
از توافق پاریس «عالی» خوانده بود در بین آنهاست».
آنگونه که وزیر نفــت ایران آقای زنگنه از جلســات اوپک نقل
میکند« ،پوتین» و «بنسلمان» به تنهایی در جلسات خصوصی
برای اوپــک تصمیم میگیرند و بازار نفــت را تنظیم میکنند.
تحریم نفت ایران از سویآمریکا به زور ماشین جنگی اقتصادی
و نظامیاش بازار بزرگتــری را در اختیار آنها قرار داده اســت.
آمریــکا اکنون بزرگترین تولیدکننده نفت شــده و روســیه و
عربستان بیشترین ســهم صادرات نفتی را در اختیار گرفتهاند.
همچنینآمریکا صادرات گاز طبیعی خــود را که از روشهای
نامتعارف جدید (قیرشن و فرکینگ) تولید میکند ،به بیش از
 4میلیارد متر مکعب رســانده تا بیش از نیمی از سهم صادرات
گاز جهانی را به نفع شرکتهای نفت و گازآمریکایی در اختیار
بگیرد .وزارت انرژیآمریکا و ترامپ ،گاز طبیعی صادراتیآمریکا
را «مولکولهای آزادی» نامیدهاند؛ چراکه به گفته آنها آزادی و
رفاه را برای خریداران در جهان به ارمغان خواهد آورد!
کونیم
در زمانی که همین صنایع فسیلی موجود ،جهان را از هدف ی 
درجه عبور میدهد ،رقابت بر سر ریختن بنزین بیشتر بر آتش تنور
گرمایش جهانی و یا بهتاخیــرانداختن تصمیمات برای پذیرش
دماهای باالتر چه معنایی میتواند داشته باشد؟ دانشمند اقلیمی
آمریکایی «مایکل مان» در کتابی به نام «اثر دیوانهخانهای» به این
موضوع میپردازد .او مینویسد« :ممکن است تصور کنید با وقوع
یک فاجعه مانند آتشسوزی در یک خانه ،همه با درک موضوع،
اختالفهایشان را کنار میگذارند و با سرعت ،هماهنگی و همدلی
عمل میکنند .اما برعکس ممکن است به جان هم بیفتند ،در دست
زدن به اقدامات خطرناک از هم پیشــی بگیرند و کار را به جایی
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

هجوم موجهای
گرمایی به
هندوستان باعث
مرگ  6هزار نفر
و خالیشدن
منابع آب در شهر
 10میلیون نفری
چنای و نزاع بر
سر آب شد .موج
گرما در ایران،
خاورمیانه و شمال
آفریقا حتی قبل
از شروع تابستان
دمای هوا را به
باالتر از  40درجه
رسانده است
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