آمـازون
دورافتاده بودند و گسترش فعالیتهای قانونی و غیرقانونی را
امکانپذیر میســازند که باعث جنگلزدایی میشوند .چین
برای ســاخت و تامین مالی پروژههای زیرساخت حملونقل و
پروژههای بزرگ انرژی همچون ســدهای هیدروالکتریکی در
آمازون از طریق برنامه جاده و کمربندی برنامهریزی میکند ،اما
شرکتها و بانکهای دولتی چینی اغلب نسبت به وامدهندگان
چندجانبه ،اســتانداردهای محیطزیستی با سطح پایینتری
دارند که این موضوع باعث ایجاد نگرانیهایی در مورد رشــد
بیشتر در جنگلهای بکر میشود.
گروههای خالفکار قدرتمند و حکومتهای ضعیف در نواحی
دورافتاده ،فعالیتهای مخرب برای محیطزیســت همچون
قطع غیرقانونی درختــان ،معدنکاری طــا و تصاحب زمین
و زمینخــواری را امکانپذیر میســازند .متاســفانه واکنش
قانونگذار در سرتاســر این منطقه تا حد زیادی نامناسب بوده
است .حکومتها به جای افزایش بودجههای الزم برای نظارت
بر محیطزیست ،این بودجهها را کاهش داده و اقدامات امنیتی
برای مبارزه بــا فعالیتهای مجرمانه کــه باعث جنگلزدایی
میشوند از رســیدگی به محرکهای اقتصادی زیربنایی این
فعالیتها درمیمانند.
توافق  ۲۰۱۶کلمبیا بخشهای بزرگی از جنــگل را آزاد کرد
که قبال توسط نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا ( )FARCکنترل
میشد .آنان محدودیتهایی جدی برای قطع درختان داشتند.
از زمان این توافق ،گروههای خالفکار به این مناطق وارد شد ه و
زمینخواری ،کشت کوکا و گسترش کشاورزی خارج از مقررات
افزایش چشمگیری داشته اســت .تخریب جنگل آمازون در
کلمبیا از سال  ۲۰۱۵سه برابر شده که بیش از هر زمان دیگری
است.
اگرچه رییسجمهور سابق «خوان مانوئل سانتوس» در طول
دوره تصدی خود نواحی حفاظت شــده را گسترش داد ،اما در
اجرای قانون ضعیف بود و تنها یک جنگلبان در هر  ۱۲۴هزار
هکتار حضور دارد که  0.2درصد اســتاندارد بینالمللی است.
رییسجمهور فعلی کلمبیا ایوان «دوکه» باید تالش کند تا با
افزایش نیروهای امنیتی با جنگلزدایی مقابله کند اما مقامات

محیطزیســتی هنوز هم بودجههای کافی در اختیار نداشته و
تجهیزات و پرسنل محدودی دارند.
در پرو ،دولت در سالهای اخیر اجرای قوانین محیطزیستی را
تضعیف کرده و در همین حال سیاستهای مبارزه با معدنکاری
غیرقانونی تا حدود زیــادی ناکارآمد بودهاند .بهرغم ســالها
عملیات نظامی و پلیســی ،قوانین ســختگیرانهتر معدنکاری
غیرقانونی و تالشها برای رســمی ســاختن ایــن صنعت،
جنگلزدایی حاصل از معدنکاری معادن طال در سال  ۲۰۱۸به
رکورد  ۲۳هزار هکتار رسید و منجر شد دولت پرو در ماه فوریه
در منطقه «مادرددیوس» وضعیت اضطراری اعالم کند.
روایتهــای موفقیتآمیز نشــان
میدهند برای معکــوس کردن این
بدیلهای
روند میتوان سیاســتهایی تبیین
نجاتبخش
کــرد کــه در مقایســه بــا دیگر
اســتراتژیهای تعدیــل تغییرات
اقلیمی هزینه نســبتا کمی دارند.
انگیزههایی بــرای تولیدکنندگان با مقیــاس کوچک و بزرگ
میتوانــد باعث ترویــج فعالیتهای کشــاورزی ســازگار با
محیطزیست شود .با وجود کاهش  ۸۰درصدی جنگلزدایی در
برزیل از سال  ۲۰۰۴تا ســال  ،۲۰۱۲در این دوره تولید سویا و
گوشت در این کشور افزایش داشته است .این امر نشان میدهد
که با بهرهگیری از زمینهایی که کامال مورد استفاده قرار نگرفته
و با افزایش بهرهوری ،عملیات کشاورزی میتواند بدون نیاز به
قطع درختان رشد یابد .توافقی در سال  ۲۰۰۶که مطابق با آن
خریداران سویا متعهد میشدند از تامینکنندگانی خرید نکنند
که برای تولید خود جنگلزدایــی میکردند ،نقش مهمی در
کاهش جنگلزدایی در برزیل داشت.
پس از رسواییهای مربوط به فساد در آمریکای التین ،دولتها
به دنبال بهبود شفافیت در برنامههای زیرساختی خود بودند.
این امر فرصتی فراهم میسازد تا برنامهریزیهای محیطزیستی
بهتری در فرایند طراحی زیرســاخت گنجانده شــود .نواحی
حفاظت شده (که پژوهشها نشان میدهند میتوانند به میزان
 ۶درصد از آتشســوزی جنگلها بکاهند) میتوانند گسترش
و نظارت و اجرای قانون در ایــن نواحی میتواند بهبود یابد .در
آمریکای التین تخمین زده میشــود بومیــان باعث کاهش
 ۱۶درصدی در آتشســوزیها (که ابزاری برای جنگلزدایی
هستند) میشوند.
انگیزههای اقتصادی نیز میتوانند از احیای جنگلها حمایت
کنند .به عنوان مثال در کلمبیا احیای جنگلها میتواند برای
جبران انتشارهای کربنی و اجتناب از پرداخت مالیات کربنی
این کشــور مورد اســتفاده قرار گیرد .در اکوادور برنامهای که
انگیزههایی اقتصادی برای زمینداران فراهم میســاخت تا از
جنگلهای محلی حفاظت کنند به این کشور کمک کرد تا نرخ
جنگلزدایی را بین سالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۴در مقایسه با دوره
بین سالهای  ۱۹۹۰تا  ۲۰۰۰حدود  ۵۰درصد کاهش دهد.
طرحهای پیشنهادی سیاستگذاری برای حفاظت از آمازون کم
نیست .اما حکومتها باید اراده سیاسی داشته باشند که بهرغم
اولویتهای به ظاهر مهمتر ،این طرحها را اجرا کنند .شناسایی
فرصتهایی برای رشــد اقتصادی که با حفظ محیطزیســت
سازگار باشند ،بهترین نتایج را برای آمازون و برای جهان تضمین
خواهد کرد.
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