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تخریب جنگلهای اسـتوایی آمازون در برزیل از زمان رسـیدن راسـتافراطی به ریاسـتجمهوری
به سـرعت افزایش یافتـه و حکومـت میزان تالشهـا برای مبـارزه بـا فعالیتهـای غیرقانونی قطع
درختان ،دامداری و معدنـکاری را کاهش داده اسـت .دولت برزیل نگرانیهـای جهانی را بیاهمیت
جلوه میدهـد و میگوید «با ما بـازی نکنید» امـا این دولت راسـتگرا سلسـله اقداماتی انجـام داده
که به مثابـه بازی خطرناک بـا یکـی از مهمترین مراکز تولید اکسـیژن جهانی اسـت.
حفاظت از آمازون در بخش عمدهای از
دو دهه گذشــته یکــی از محورهای
یادداشت مترجم
اساسی سیاستگذاری محیطزیستی
برزیل بوده اســت .موفقیت برزیل در
کاهش ســرعت نرخ جنگلزدایی در
یک دوره خاص این کشور را به نمونهای
بینالمللی از حفاظت محیطزیست و تالش برای مبارزه با تغییر
اقلیمی تبدیل کرد.
اما با انتخاب «ژاییر بولسونارو» به ریاستجمهوری (فرد پوپولیستی
که شــخصا ســابقه جریمه شــدن به دلیل تخطــی از مقررات
محیطزیستی را دارد) برزیل مســیر خود را به طور اساسی تغییر
داد و تالشها در جهت کاهش سرعت گرمایش زمین با حفاظت از
بزرگترین جنگل استوایی جهان را متوقف کرد.
بولسونارو در کمپین انتخاباتی خود در ســال گذشته اعالم کرد
ت شده برزیل مانعی در برابر رشد اقتصادی
زمینهای وسیع حفاظ 
هستند و وعده داد که این زمینها را برای بهرهبرداری تجاری آزاد
سازد.
بر اساس اداره دولتی که روند جنگلزدایی را دنبال میکند ،از زمان
رسیدن بولسونارو به قدرت بخش برزیلی آمازون بیش از هزار و۳۳۰
مایل مربع پوشــش جنگلی خود را از دست داده که نشاندهنده
افزایش  ۳۹درصدی در طول همین دوره در سال گذشته است.
در ماه ژوئن که با سردتر و خشکتر شدن هوا ،قطع درختان آسانتر
میشود ،نرخ جنگلزدایی نیز بهشدت افزایش یافت .این نرخ حدود
 ۸۰درصد از ژوئن سال گذشته بیشتر بوده است.
ت اجرایی همچون جریمهها،
با عقبنشینی دولت بولسونارو از اقداما 
توقیف و نابودی تجهیزات غیرقانونی در نواحی حفاظت شــده،
جنگلزدایی از آمازون در حال شدت گرفتن است.
یک تحلیل نیویــورک تایمز از ســوابق دولتی نشــان میدهد
فعالیتهای اجرایی از این دست توسط اداره محیطزیست اصلی
برزیل در طول شش ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه در
سال  ۲۰۱۸حدود  ۲۰درصد کاهش داشته است .این کاهش به
معنای این است که بخشهای وسیعی از جنگلهای استوایی با
مقاومت کمتری از سوی مقامات این کشور تخریب شدهاند.
این دو رونــد (افزایش جنگلزدایی و اکراه هرچ ه بیشــتر دولت
در مقابله با فعالیتهای غیرقانونی) برای پژوهشــگران ،حامیان
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محیطزیست و مقامات سابق به نوعی هشــدارآمیز است .آنها
میگویند که دوره حاکمیت بولسونارو ممکن است به خسارتهای
عظیم به یکی از مهمترین منابع جهان منجر شود.
هشت وزیر سابق برزیل در نامه مشترکینوشــتند «ما در حال
مواجهه با خطر جنگلزدایی عنانگسیخته در آمازون هستیم» و
استدالل کردند که برزیل باید اقدامات حفاظتی از محیطزیست را
تقویت کند؛ نه تضعیف.
بولسونارو دادههای جدید در مورد جنگلزدایی را رد کرده و ارقام
ارائه شده توسط دولت خود را «دروغ» نامیده است .متخصصان
ادعاهای بولسونارو را بیاساس میدانند .بولسونارو در کنفرانس
خبری خود با روزنامهنگاران بینالمللی در هفته گذشته دغدغه در
مورد آمازون را شکلی از «روانپریشی محیطزیستی» نامید و بیان
کرد بهرهبرداری از آمازون به خارجیها هیچ ربطی ندارد .او به یک
روزنامهنگار اروپایی گفت «آمازون برای ما است؛ نه برای شما».
این رویکرد حکومت بولسونارو باعث انگیزش انتقادهای تند از سوی
رهبران اروپایی و ایجاد اختالل در یک توافق تجاری شدکه در ماه
گذشته بین اتحادیه اروپا و بلوکی از چهار کشور آمریکای جنوبی از
جمله برزیل منعقد شده بود.
«گرد مولر»  ،وزیر توسعه و همکاریهای اقتصادی آلمان در بازدید
اخیرش ،حفاظت از آمازون را یک الزام جهانی نامید ،بهویژه به دلیل
نقش حیاتی جنگلهای بارانی در جذب و ذخیرهدیاکسیدکربن
که در جهت کاســتن از ســرعت گرمایش زمین ضروری است.
زمانی که درختان قطع ،ســوزانده یا با بولدوزر تخریب میشوند،
دیاکسیدکربن مستقیما به اتمسفر بازمیگردد.
آلمان و نروژ به تامین مالی صندوقی  1.3میلیــارد دالری برای
حفاظت از آمازون کمک میکنند اما دولت بولسونارو تاثیرگذاری
این صندوق را زیر سوال برده و این احتمال را مطرح میکند که این
اقدام متوقف خواهد شد.
مولر در برنامهای در ســائوپائولو گفت «بدون جنگلهای بارانی
گرمسیری نمیتوان مشکالت اقلیمی را حل کرد».
بولسونارو در طول دوره کمپین انتخاباتی خود وعده داد که وزارت
محیطزیست را بهکلی منحل میکند .او در نهایت زیر فشار بخش
کشاورزی این کشور از این طرح صرفنظر کرد .بخش کشاورزی
میترسید که چنین حرکتی ممکن است باعث تحریم محصوالتی
شود.

