قلمرورفاه

پرونده ویژه

گرچه سیالبهای
گسترده در ایران
در اثر پیامدهای
گرمایش جهانی و
تضعیف و اختالل
در رودبادهای
قطبی رخ داد اما
همچنان خطرات
تغییرات اقلیمی
دستکم گرفته
میشود
66

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

برسانند که دیوانهها از آتش خطرناکتر شوند» .این توضیح کوتاهی
اســت که او برای «پدیده ترامپ و خروج از پیمانهای اقلیمی،
استخراج دیوانهوار زغالسنگ درآمریکا ،ظهور دوباره پوپولیسم،
بیگانههراسی ،جنگهای داخلی ،ایجاد کشورهای ورشکسته و
تئوریهای توطئه» به ما میدهد.
خانم «کورتز» نماینده دموکرات کنگره و از معماران «توافق جدید
سبز (نیودیل سبز)» درباره لزوم اقدامی فوری میگوید« :آهسته
پیروز شدن در مقابل تغییرات اقلیمی چیزی نیست جز شکست»
و «آیا مردم به نفع شــرکتهای نفتی به خودشان کمتر اهمیت
خواهند داد؟ مــن اینطور فکر نمیکنــم» .او در واکنش به «جو
بایدن» که در کارزار انتخاباتــیاش از طرحی «میانهرو» صحبت
میکند ،گفته است« :کســانی که تاخیر در اجرای سیاستهای
اقلیمی را جایز میدانند خیلی بهتــر از منکران تغییرات اقلیمی
نیســتند» .توافق جدید ســبز،آمریکا را ظرف  10سال عاری از
سوختهای فســیلی میکند تا فرصت برای کاهش آن در سایر
کشورها و مهار گرمایش جهانی فراهم شود .همچنین پیامد چنین
توافقی باعث کاهش تنشهایی خواهد شد کهآمریکا در خاورمیانه
ایجاد میکند؛ منطقهای که در آن نفت فراوان و آب کمیاب است و
چندین سال است که در معرض تنشهای شدید امنیتی و اقلیمی
قرار دارد.
در گردهمایی «شــورای آتالنتیک» درآمریکا کــه همزمان با
سیالبهای گسترده ایران جلســهای ویژه تشــکیل داده بود،
محقق ایرانی «کاوه مدنی»« ،پیتر گلیــک» و «کاترین ورر» به
ت امنیتی اقلیمی و اظهارات وزیــر نیروی ایران
تشــریح تهدیدا 
پرداختند« .کاترین ورر» در بخشهایی از ارائ ه تحقیقاتشگفت:
«تصمیمسازان اغلب خطرات امنیتی اقلیمی را فراموش میکنند؛
چراکه آنها کامال متوجه خطرات نیستند» .همچنین کاوه مدنی در
این جلسه تاکید کرد که بیان اینکه «تغییر اقلیم در حال تحمیل
شدن به کشور است» نباید بهانهای برای سرپوش بر ناکارآمدیها
در زمینه مدیریت منابع آب و مدیریت بحران باشد.
سیالبهای بیسابقهای که از آخرین روزهای سال  97و از گلستان
تا خوزســتان ،تقریبا تمام ایران را فرا گرفته بود ،بعد از چند ماه
همچنان کشور را دچار بحرانهای دامنهدار جدی کرده است .وزیر
نیرو در روز پنجم فروردین ماه که برای بازدید از سد سلیمان تنگه
به مازندران رفته بود در مصاحبهای گفت« :سال گذشته در همین
مقاطع زمانی کشور ما یکی از خشکترین سالهای آبی نیمقرن
اخیر خود را سپری میکرد ،اما بالفاصله پس از پشت سر گذاشتن
این پدیده سخت که امروزه در ادبیات از آن به عنوان ساختار اقلیمی
یاد میشود با چنین سیالبهای بزرگی روبهرو میشویم .این مساله
نتیجه تغییرات اقلیمی است که بر کره زمین در حال تحمیل شدن
است.به طوری که پس از گذر ســالهای خشک شدید بالفاصله
ترسالیهای شدیدی رخ میدهد».
گرچه بنا بر آنچه دانشمندان شرح میدهند سیالبهای گستردهای
نظیر آنچه در ایران رخ داد در اثر پیامدهــای گرمایش جهانی و
تضعیف و اختالل در رودبادهای قطبی ( )Jet Streamرخ میدهد و
ممکن است بارها دوباره و حتی شدیدتر رخ دهد .اما استقبال نکردن
از تمام یافتههای آنها در مذاکرات اقلیمی نشان میدهد همچنان
خطرات تغییرات اقلیمی دستکم گرفته و یا از سیالبها به عنوان
نشانههایی از تغییرات مثبت اقلیمی برای بهرهبرداری منابع آبی
استقبال میشود.
تحقیقات دانشمندان بسیاری از جمله «پاول بکویت» مدتهاست
نشــان داده «گرمایش جهانی در قطب شــمال شــدیدتر شده
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و باعث تشــدید حرکــت پیچوتابخــوران رودبادهای قطبی
( )Meandering Jet Streamمیشود .رودبادهای قطبی که نظام
آب و هوایی ما را هم جابهجا میکنند اکنون با روندی افزایشی و
بیسابقه سیالب( )Floodو تشنگی ( )Droughtرا در سطح سیاره
دست به دست میکنند که این تهدیدی جدی برای امنیت غذایی
در زمین است .رودبادهای مختلشده هر سال دامنههای بلندتری
را طی میکنند و به طور غیرمعمولی از مدارهای شمالی تا مدارهای
جنوبی کشیده میشــوند .این رودبادها در حالی که با اختالل و
کندی پیش میروند باعث توفان و بارشهای منجر به سیالب در
مناطقی میشوند که مورد انتظار نبوده و یا موجهای گرمای شدید
را به مناطقی میبرند که سابقهای در این خصوص نداشته است.
تغییرات اقلیمی ب ه سرعت خطرناکتر میشود .انتشار دی اکسید
کربن ناشی از آتش سوزی جنگلهای قطب ،آزاد شدن دیاکسید
کربن و متان از زمین ســابقا یخزده ،جذب گرمای بیشــتر از نور
خورشــید در نواحی قطبی که به علت کاهش انعکاس نور در اثر
ذوب یخ ها رخ میدهد همه بازخوردهای مثبتی هستند که ما را
به فراتر از همه پیشبینیهای اقلیمی دانشمندان  IPCCمیبرند و
در صورت عدم توقف انتشار گازهای گلخانهای میتوانند زمین را به
کابوسآبادی اقلیمی مبدلکنند».
انتشــار گازهای گلخانهای ب ه واسطه
فعالیتهای انســانی عالوه بر اینکه
اضطرار
جهان ما را بیش از انــدازه گرم کرده،
اقلیمی
باعث اضطرار اقلیمی نیز شــده است.
ســناتور دموکرات «برنی سندرز» در
پاســخ به اضطرار اقلیمی بــا برنامه
«توافق جدید سبز» به میدان مبارزات انتخاباتی ریاستجمهوری
سال  2020آمده است؛ چراکه به گفته دانشمندان ( )IPCCتنها 12
سال فرصت اســت تا از تغییرات اقلیمی غیرقابل بازگشت و
فاجعهبار جلوگیری کنیم .او میگویدآمریکا باید در این چرخش
بزرگ پیشقدم باشد تا فرصت کافی برای رساندن انتشار کربن به
صفر تا سال  2050برای سایر کشــورهایی فراهم شود که سهم
کمتری در انتشار کربن داشتهاند .او تاکید میکند با برنامهاش طی
مدت  10سال کشور را بدون نیاز به مصرف سوختهای فسیلی
خواهد کرد .گروهی از قانونگذاران به همــراه وی میخواهند در
آمریکا به شکل رسمی وضعیت اضطراری اقلیمی اعالم شود؛ چراکه
اگر جهان در وضعیت اضطرار اقلیمی اســت ،پسآمریکا هم (که
هر جومرجهای اقلیمی بیسابقهای را در سال 2019تجربه میکند)
در وضعیت اضطراری قرار دارد.
عبارتهای «انقراض بزرگ»« ،اضطرار اقلیمی» و از این دســت،
دقیقا آن چیزی نیست که دانشــمندان هیات بینالمللی تغییر
اقلیم ( )IPCCدر گزارشهایشــان بنویسند؛ هرچند که آنها در
مصاحبههایشــان این تهدیدات را تایید میکنند و تاکید دارند
باید انتشــار کربن تا ســال  2050به صفر برسد .اما همجچنین
گزارشهاست که مبنای  30سال مذاکرات اقلیمی دولتهاست.
به گفته ویراستاران گزارشها و ناظران ،نویسندگان ( )IPCCاغلب
با گزارشهای محتاطانه اعتباری برای خــود میخرند و یا برای
خوشــایند آالیندگان (که از هیچ اقدامی برای سرپوش گذاشتن
بر حقایق علمی نمیگذرند) گزارشهــا را طوری جرح و تعدیل
میکنند تا مورد پسند کشورهایی قرارگیرد که تمایل ندارند انتشار
گازهای گلخانهای خود را کم کنند یا درآمدهای صادرات نفتی و
گاز خود را از دست دهند.

