آنها حتی در آخرین گــزارش تکاندهنده خــود «گزارش ویژه
کونیــم درجــه» ( )Special Report 1.5Cکه شــدیدترین
ی 
خطرات تغییرات اقلیمی را در گزارشهای اصلی گنجانده و برای
سیاستگذاران تدوین کرده بود ،آنها را کم اهمیت جلوه داد ه یا از
قلم انداختند.
با این حال گزارش اصلی روشــن میکند پذیرفتن افزایش دما تا
 ۲درجه سانتیگراد ،باعث عواقب ویرانگری از جمله افزایش سطح
دریاها ،گسترش بیابانها ،از دست دادن زیستگاههای طبیعی و
گونهها ،کاهش پهنههای یخی و افزایش تعداد توفانهای مخرب
خواهد شد .نابودی گیاهان تا دو برابر و جانوران تا سه برابر افزایش
خواهد یافت و  50درصد زیستگاههایشان از دست خواهد رفت.
 99درصد گونههای زیســتی جزایر مرجانی از بین خواهند رفت
و صدها میلیون نفر بیشــتر در معرض موجهای مرگبار گرما قرار
خواهند گرفت.
اما بخشهای مهمی که از «گزارش جمعبندی» حذف شدهاند،
کونیم
عبارتند از هر اشــارهای به اینکه افزایش دما به باالتر از ی 
درجه میتواند منجر به افزایش مهاجرتها و درگیریها شــود.
اینکه فقر و آسیبها با گرمایش اخیر افزایش یافته و انتظار میرود
کونیم درجه،
در بسیاری از جوامع با افزایش دما از یک درجه به ی 
فراتر از آن افزایش یابد .گذشته از این «خالصه اصلی» بیان میکند:
در گرمایش دو درجه ،پتانســیلی برای جابهجایی جمعیتی قابل
توجه در مناطق گرمسیری وجود دارد که باز هم در «گزارش برای
سیاستگذاران» ذکر نشده است .همچنین تمام هشدارهایی حذف
شدهاند که درباره ازدستدادن برگشــتناپذیر پهنههای یخی
کونیم تا
گرینلند بوده است .پیامدی که با باال رفتن دما به اندازه ی 
دو درجه رخ خواهد داد و سطح آبها را یک تا  2متر تا پایان قرن
بعدی باال خواهد برد.
اما موارد بسیار مهمتر و تعیینکننده دیگری نیز حذف شدهاند که
باعث میشود سیاستگذاران کامال متوجه خطرات نباشند :تمام
بحثها در مورد خطرات اختالل جریان اقیانوسی ()gulf Stream
که به وسیله آبهای سرد به جریان افتاده از قطب شمال و گرینلند
مختل میشود .جایی که یخهای بیشتر و بیشتری در حال ذوب
جوتابخوردن حرکت رودبادهای قطبی
شدن هستند و باعث پی 
شدهاند.
ضمن آنکه دقیقا مشخص نیست ســرانجام تغییرات اقلیمی شدت
گرفته به کجا میانجامد .شــدیدترین بازخوردهای مثبتی که منجر
به ذوب سریع یخهای قطب شمال و جنوب میشوند در گزارشهای
رسمی گنجانده نمیشوند و بر آنها ســرپوش گذاشته میشود .برای
نمونه دانشــمندان گزارش میدهند ،آزاد شــدن قریبالوقوع حجم
وسیعی از متان در جو ،از سرزمینهای سابقا یخزده شمالگان (اقیانوس
منجمد شمالی ،سیبری و آالسکا) به شــکل «آروغی بزرگ» غلظت
ی که میزان کنونی
دیاکسیدکربن را به هزار ( )ppmمیرساند (در حال 
غلظت دیاکسیدکربن اکنون برابر با  )ppm( 412و محدوده امن آن
 )ppm( 350است) .این میزان غلظت از دیاکسیدکربن در اتمسفر به
تنهایی باعث افزایش  8درجهای خواهد شد (Dangerous Methane
 .)Mysteryتحقیقات چندینســاله دانشــمندان از شمالگان نشان
میدهد نشت متان از مناطقی که ب ه سرعت عاری از یخ میشوند سرعت
گرفته و در کمتر از یک دهه میتواند عاقبت گرمایش جهانی را به «پایان
جهانی» و انقراض برای موجودات زنده تغییر دهد.
معماران توافق جدید سبز معتقدند گرچه ممکن است حرکت تاریخ
بشری در آینده و در نهایت به ســمت عدالت باشد اما باید در نظر
داشت پدیدههای فیزیکی محدود به زمان هستند.
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