مسـاحتی معادل سـه زمیـن فوتبـال جنگلزدایی میشـود.
جنگلزدایـی در ماه ژوئن امسـال نسـبت به دوره مشـابه در
سـال گذشـته  ۸۸درصد افزایش داشـته اسـت.
ایـن رشـد شـتا بآلود بـه دلیـل مقررا تزدایـی توسـط
«بولسـونارو» و اجـازه دادن بـه تهاجمهـای غیرقانونـی بـه
زمیـن ،قطـع درختـان و سـوزاندن پوشـش گیاهـی اسـت.
در مـاه مـی ،گروهـی از وزرای محیطزیسـت سـابق برزیـل
هشـدار دادنـد کـه «مـا در آمـازون بـا خطـر جنگلزدایـی
عنانگسـیخته مواجـه هسـتیم» .یک وزیر سـابق نیـز گفته
که برزیـل در حـال تبدیل شـدن بـه «عامـل نابـودی آینده
اسـت».
دانشـمندان محیطزیسـت معتقدنـد حفاظـت از
جنگلهـای بارانـی آمـازون یـک عامـل حیاتـی
در تلاش جهانـی برای مبـارزه بـا بحـران اقلیمی
اسـت .بولسـونارو از فعالیتهای دولت خـود دفاع
کـرده و در رسـانههای عمومـی از موسسـه ملـی
پژوهش فضایی بـه دلیل انتشـار دادههـای دولتی
نشـا ندهنده رشـد جنگلزدایـی انتقـاد کـرده
اسـت .در همیـن زمـان ،خبـر دیگـری از آمازون
حاکـی از آن اسـت کـه سـاکنان یـک روسـتای
دورافتـاده بومیـان آمـازون میگوینـد هفته قبل
حداقـل  ۱۰معدنچـی طلا بـا سلاحهای سـنگین
و یونیفورمهـای نظامـی بـه آنـان حملـه کـرده و
یکی از رهبـران دهکده را بـه قتل رسـاندهاند .آیا
ممکن اسـت در مـورد ایـن حادثه توضیـح دهید؟
بولسـونارو وعـده داده کـه «آمـازون را بـه روی
توسـعه بگشـاید» .ایـن جمله چـه معنایـی دارد؟

ـه جــنــگــلآمــازون

ـنـــده

دادههـای مربوط بـه دولت جدیـد برزیل نشـان میدهند که
از زمـان انتخـاب بولسـونارو (افسـر نظامـی سـابق متعلق به
جنـاح راسـتافراطـی) بـه ریاسـتجمهوری ،جنگلزدایی
در آمـازون بهشـدت افزایـش یافتـه اسـت .در طـول سـال
جـاری بیـش از هـزار و  ۳۰۰مایـل مربـع از پوشـش جنگلی
برزیـل از بیـن رفتـه و نـرخ جنگلزدایـی در حـال افزایـش
اسـت .یک گزارش بیـان میکند در آمـازون در هـر دقیقه از

دانشمندان
محیطزیست
معتقدند حفاظت
از جنگلهای
بارانی آمازون
یک عامل حیاتی
در تالش جهانی
برای مبارزه با
بحران اقلیمی
است

ریتل:حقیقـت این اسـت کـه ژائیـر بولسـونارو بـا وعدهها و
کمپینـی علیـه محیطزیسـت بـه ریاسـتجمهوری رسـید.
متاسـفانه او در حـال عمـل کـردن بـه وعدههایـش اسـت.
او حکمرانـی محیطزیسـتی را محـدود سـاخته اسـت.
وزارت محیطزیسـت کـه مسـئول مبـارزه بـا جنگلزدایـی
بـود ،تعطیـل شـده اسـت .تعـداد عملیـات بـرای مقابلـه بـا
جنگلزدایـی بهشـدت کاهـش پیـدا کـرده و بیـن ژانویـه و
آوریل امسـال تعداد ایـن عملیات در مقایسـه با دوره مشـابه
سـال قبـل  ۷۰درصـد کاهـش یافتـه اسـت.
مسـاله ایـن اسـت کـه او در سـخنرانیهای خـود پیامـی
منتقـل و بیـان میکنـد که بـا جرائـم محیطزیسـتی مـدارا
خواهد شـد .او میگویـد معدنـکاری درون زمینهـای مردم
محلـی آمـازون را گسـترش میدهـد امـا در همـان روز مـا
شـاهد ارتـکاب جـرم علیـه یکـی از رهبـران جوامـع محلی
یعنـی «واجاپی» در اسـتان «آماپا» هسـتیم .ایـن امر دقیقا
نتیجـه پیشـبرد برنامههـای بولسـونارو اسـت .شـما بـه نرخ
جنگلزدایـی در مـاه ژوئـن اشـاره کردیـد .امـا تنهـا تـا ۲۴
جـوالی ،نـرخ جنگلزدایـی ایـن مـاه  ۲۱۲درصـد باالتـر از
نرخ ثبتشـده توسـط موسسـه ملی پژوهش فضایی در سال
گذشـته بوده اسـت.
متاسـفانه در کنـار خشـونت علیـه مـردم بومـی ،تخریـب
محیطزیسـت و جنگلزدایی نیـز وجود دارد و سیاسـتهای
موجـود و عـدم وجـود مدیریـت مناسـب و همچنیـن عـدم
اجـرای قوانیـن نشـانههای خوبـی بـرای آینـده بـه مـا
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398
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