
گرمایش زمین، آیا تالش های جهانی پاسخ گوی بحران بزرِگ پیِش رو است؟

شاهرخ بهزادی

  میلیون سالی که از پیدایِش کره ی زمین می گذرد، طبیعت به لطف فرایند٨٠٠ میلیارد و ۳ طی

 تحسین برانگیز و هوشمندانه ی بهینه سازی مداوم با ایجاد تعادِل زیست محیطی، به تکامل خود ادامه داده

از حدود دو قرن پیش، فناوری صنعتی و فعالیت های انسانی برای تولید انبوه کاال و مواد غذایی این. است  

از آن هنگام که پل والری، شاعر و. نظم و تعادل طبیعی را دستخوش چالش های جدی کرده است  

اکنون، دیگر» هشدار داد که ١٩١٩ی معروف فرانسوی، پس از جنگ جهانی اول در سال  نویسنده  

طی این سده، ما آگاه و ناآگاه خطراتی. گذرد ، کمی بیش از یک سده می«دانیم که تمدن های ما فناپذیرند می  

کنند، نادیده گرفته و با رفتاری غیرمسئوالنه و را که تمدن و زندگی ما را بر روی این سیاره تهدید می  

آب ها را آلوده کردیم، جنگل ها را از بین بردیم، هوا را: کاسبکارانه به تخریب محیط زیست خود پرداخته ایم  

و آن قدر َمست و دیوانه وار در این مسابقه ی جهنمی پیش رفتیم که. کردیم مملو از گازهای گلخانه ای  

اما دیر زمانی نیست که از خواِب َمستی بیدار. خرابی ها را ندیدیم و نخستین زنگ های خطر را نشنیدیم  

اکنون بسیاری از ما. چشم هایمان قدری به روی آنچه با نادانی تخریب کرده ایم، گشوده شده است شده و  

 دریافته ایم که تمدنی که برپا کرده ایم، نه تنها شکننده و فناپذیر است بلکه می دانیم که چگونه و بر اثر چه

.عواملی می تواند فرو بریزد



  عالم گیر شد، در این بیداری نقش مؤثری ایفا کرده است و ما را نسبت٢۰٢۰بحران کرونا که از اوایل سال 

 به خطرات بحران بزرِگ اقلیمی که می تواند زندگی انسان را بر روی کره ی زمین تهدید کند، بیش از پیش

.حساس و آگاه کرده است

نتایج تحقیق مرکِز ملی هواشناسی بریتانیا برای. تازه ترین بررسی های علمی نشانگر شرایط خطیر بشر است  

  اوت منتشر شد،٢۹که در  ،(world meteorological organization) سازمان جهانی هواشناسی

.زنگ خطر جدیدی را درباره ی شتاب گرفتن گرمایش زمین به صدا درآورد

 سازمان جهانی هواشناسی که یک سازمان تخصصی وابسته به سازماِن ملِل متحد است، با صدور بیانیه ای

  درصد از۴۰دمای ساالنه ی جهانی برای حداقل یک سال در پنج سال آینده به احتمال متوسط : »اعالم کرد

  درجه ی سانتی گراد نسبت به دوران پیشاصنعتی عبور خواهد کرد و این احتمال با گذشت زمان۱/۵مرز 

  به عنوان٢۰٢۵ تا ٢۰٢۱ درصد، حداقل یک سال بین سال های ۹۰همچنین به احتمال . افزایش می یابد

.«گرم ترین سالی ثبت خواهد شد که بشریت تا کنون تجربه کرده است

 دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی طی سخنانی تأکید ،(Petteri Taalas) در پی این بیانیه، پتری تاالس

این مطالعه با قابلیت اطمینان علمی باال نشان می دهد که ما به شکلی سنجیدنی و تحمل ناپذیر به: »کرد  

».محدوده ی پایینی دمای تعیین شده در توافق اقلیمی پاریس نزدیک می شویم

  کشور جهان، در نشست اقلیمی پاریس توافق کردند که گازهای گلخانه ای۱۹۵نباید از یاد برد که نمایندگان 

 ٢ میالدی نسبت به دوران پیشاصنعتی بیشتر از ٢۱۰۰را به نحوی کاهش دهند که دمای زمین در سال 

  درجه ی سانتی گراد۱/۵درجه ی سانتی گراد افزایش نیابد و در همین حال تالش شود تا گرمایش زمین از 

.بیشتر نشود

در لندن، هشدار اخیر سازمان« ایمپلایر کالج»از دانشگاه  ،(Joeri Rogelj) به نظر جوئری روگلج  

یک بار دیگر به ما می گوید که اقدامات جهانی در مواجهه با گرمایش زمین تاکنون»جهانی هواشناسی   

 کامالً ناکافی بوده است و برای متوقف کردن فرایند خطرناِک گرمایش زمین باید هرچه سریع تر میزان

».انتشاِر گازهای گلخانه ای را به صفر برسانیم

  ژوئیه٢۳ و ٢٢  که در ٢۰به رغم این ضرورت و فوریت، وزرای انرژی و محیط زیست کشورهای گروه 

 برای مقابله با گرمایش زمین در ناپل گرد هم آمده بودند، نتوانستند بر سر محدود کردن گرمایش زمین به

. به توافق دست یابند٢۰۳۰ درجه ی سانتی گراد تا سال ۱/۵میزان حداکثر 



۱۰۰وزیر محیط زیسِت ایتالیا درباره ی این شکست، آن هم  ،(Roberto Cingolani) روبرتو چینگوالنی  

مذاکرات، به ویژه با وزیران هند، روسیه و چین دشوار بوده: »روز مانده به نشسِت اقلیمی گالسکو گفت  

».است

 

آغاز آگاهی  از محدودیت های زیست محیطی

  برمی گردد و در۱۹٧٢اولین نشانه های رسمی از آگاهی یافتن از محدودیت های زیسِت انسان به سال 

 این گزارش که از سوی. بازتاب یافته است« محدودیت های رشد»با عنوان « مدوز»گزارش معروف 

.تهیه شد« ام آی تی»سفارش داده شده بود، توسط یک گروه پژوهشی در دانشگاه « باشگاه رم»

به. دو پژوهشگر جوان این دانشگاه، یعنی دنیس و دونال مدوز سهم عمده ای در تهیه ی این گزارش داشتند  

در قالب کتابی 1972این گزارش در سال  .شهرت یافته است« مدوز»همین علت این پژوهش به گزارش   

چاپ شد« محدودیت های رشد»با عنوان  .

 عواملی همچون. این گزارش، عوامل اصلی محدود کننده ی رشد بر روی کره ی زمین را بررسی کرده است

... .جمعیت، کشاورزی، صنعت، آلودگی، تباهی محیط زیست، فقر، ثروت، بیکاری و اشتغال و

.این گزارش حاوی پیامی حیاتی و اضطراری برای جهانیان بود، که مدت ها نادیده گرفته شده بود

 

این پیام مهم و حیاتی چیست؟

 با مفروض شمردن این اصل که هر نظام مادی کران مند: »این دو پژوهشگر در این گزارش صریحاً نوشتند

.«است، تمدن صنعتِی کنونی ما به احتمال بسیار زیاد در نیمه ی اول قرن بیست و یکم فرو خواهد ریخت

 در دو دهه ی گذشته تحقیقات علمی نشان داده است که ما تا کنون از چند خِط قرمز خطرناک گذر

منتشر« نِیچر»در نشریه ی معروف  2009برای مثال، می توان به مقاله ای اشاره کرد که در سال  .کرده ایم  

این مقاله  که امضای گروهی از اقلیم شناساِن نامدار جهان را در زیر خود دارد، نشان می دهد که از. شد  

اسیدی شدن اقیانوس ها، مصرف آب شیرین،( مرِز حیاتی برای تدواِم زندگی در کره ی زمین ۹مجموعِ   

این چهار مرِز حیاتی عبارتند از. حداقل چهار مرِز حیاتی زیر پا گذاشته شده است...) آلودگی شیمیایی و :

مرز مربوط به میزان تغییراِت آب و هوایی و گرمایش زمین؛ -۱

مرز مربوط به تخریِب تنوع زیست محیطی در زمین؛ -٢

اختالل در چرخه ی زیست شیمیایِی ازت و فسفر؛ -۳



.تغییرات در ماهیِت طبیعی اراضِی موجود در زمین، به ویژه درصِد تخریب جنگل ها- ۴

 

تالش های بین المللی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین

، سازمان ملل برای بررسی پژوهش ها در حوزه ی تغییرات آب و هوایی، یک نهاد تخصصی1988در سال   

گروه تخصصی بین دولتی برای تحوالت آب و هوایی»این نهاد که . ایجاد کرد « (intergovernmental 

panel on climate change)  خوانده می شود، از گروهی از« آی پی سی سی»نام دارد و به اختصار  

.متخصصان و اقلیم شناسان دنیا تشکیل شده است

 ارزیابی های. این نهاد، از زماِن آغاز به کاِر خود، پنج گزارش را برای جامعه ی جهانی منتشر کرده است

 کارشناسی این گروِه تخصصی بین دولتی درباره ی تحوالت آب و هوایی بر تحقیقاتی تکیه می کند که

.دانشمندان دنیا بر سر آن توافق نظر دارند

 این گزارش ها که هر چند سال یک بار منتشر می شوند، معتبرترین منبع اطالعاتی در باره ی تغییرات اقلیمی

.در کره ی زمین به شمار می روند

  نتیجه می گیرد که فعالیت های انسانی و صنعتی به افزایش و تمرکِز۱۹۹۰گزارِش نخسِت این نهاد در سال 

این گزارش پیش بینی می کند که ادامه ی این فعالیت ها. محسوِس گازهای گلخانه ای در جِو زمین انجامیده است  

  میالدی می تواند دمای زمین را سه درجه ی سانتی گراد افزایش دهد و در همان حال، سطحِ آب٢۱۰۰تا سال 

. سانتی متر باال ببرد۶۵اقیانوس ها و دریاهای آزاد را 

ی ساختارِی سازمان ملل متحد درباره ی تغییرات آب و هوایی« معاهده»این گزارش، مقدمات ایجاد   (The 

United Nations Framework Convention on Climate Change)  در ریو۱۹۹٢در سال  

.دو ژانیرو را فراهم آورد

 

معاهده ی ساختاری سازمان ملل درباره ی تغییرات آب و هوایی

 تفاوت پیمان  ساختاری سازمان ملل و پروتکِل کیوتو در این است که پیماِن ساختاری تنها

 کشورها را به کاهِش گسیِل گازهای گلخانه ای تشویق می کرد، در حالی که پروتکل کیوتو

 کشورهای صنعتی عضو را ملزم کرد تا به اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دست

.یابند

  کشور به۱۵۴شهرت یافت، « اجالس زمین» سازماِن ملل در ریو دو ژانیرو، که به ۱۹۹٢در اجالس سال 

کشورهای امضاء کننده ی این . کشور رسیده  است۱۹۵عضویِت این پیمان درآمدند و تا امروز این تعداد به   



 پیمان پذیرفتند که تعادِل نظاِم آب و هوایی کره ی زمین که به همه ی بشریت تعلق دارد، بر اثِر انتشار گاز

.دی اکسیِد کربن و دیگر گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های صنعتی به هم خورده است

 هدِف این پیمان، تنظیِم میزاِن انتشار گازهای گلخانه ای به نحوی بوده است که زیست بوم زمین، فرصِت

 کشورهای عضو تشویق  شدند تا راهبردها و سیاست های مناسبی. بازیابِی چرخه ی طبیعی خود را داشته باشد

.را در جهِت کاهِش گاز های گلخانه ای اتخاذ کنند و اطالعات خود را با دیگر کشورها در میان بگذارند

 

اجالس های سازمان ملل درباره ی تغییرات آب و هوایی

 ، هر سال نمایندگان کشورهای جهان دور هم جمع می شوند تا درباره ی گرمایِش زمین و۱۹۹۵از سال 

  اجالس تشکیل شده٢۵تا کنون . راه های مبارزه با آن رایزنی کرده و تصمیم های مقتضی را اتخاذ کنند

 شرکت کنندگان در این نشست به این نتیجه.  در برلین برگزار شد۱۹۹۵نخستین اجالس در سال . است

 رسیدند که کشورهای توسعه یافته به اندازه ی کافی به تعهداِت خود برای کاهِش میزاِن انتشار گازهای

 ۱۹۹٢گلخانه ای عمل نکرده اند و اقدامات این کشورها با هدف بلندمدت پیماِن ساختاری سازمان ملل در سال 

 بنابراین، کشورهای شرکت کننده ضمن پذیرش توافق نامه ی. درباره ی تعییرات آب و هوایی تناسب ندارد

 برلین، متعهد شدند تا دور جدیدی از مذاکرات برای الزام کشورهای صنعتی به اجرای توصیه های سال

.عالوه بر این، پیش نویس پروتکل الزام آوری تهیه شد که در کیوتو ارائه شد.  را آغاز کنند۱۹۹٢

 

پروتکل کیوتو

 پروتکِل کیوتو نخستین پیمانی است که چارچوب الزام آوری برای کشورهای صنعتی جهان در زمینه ی

تفاوت پیمان  ساختاری سازمان ملل. کاهِش انتشار گاز دی اکسیِد کربن و دیگر گازهای گلخانه ای ایجاد کرد  

 و پروتکِل کیوتو در این است که پیماِن ساختاری تنها کشورها را به کاهِش گسیِل گازهای گلخانه ای تشویق

 می کرد، در حالی که پروتکل کیوتو کشورهای صنعتی عضو را ملزم کرد تا به اهداف کاهش انتشار

.گازهای گلخانه ای دست یابند

 ،٢۰۱٢ تا ٢۰۰٨ کشور صنعتی را متعهد کرد تا انتشار گازهای گلخانه ای خود را از سال ۳٧پیماِن کیوتو 

. برسانند۱۹۹۰به میزاِن پنج درصد کمتر از سال 

 

اجالس اقلیمی پاریس 



  دسامبِر سال۱٢بیست و یکمین نشست سازمان ملل متحد درباره ی تغییراِت آب و هوایی از اواخر نوامبر تا 

 در این نشست، جامعه ی جهانی بر سِر کنترل گرمایِش زمین به توافق دست.  در پاریس برگزار شد٢۰۱۵

  کشور جهان، در اقدامی تاریخی توافق کردند تا گازهای گلخانه ای را به نحوی کاهش۱۹۵نمایندگان . یافت

  میالدی نسبت به دوران پیشاصنعتی بیشتر از دو درجه ی سانتی گراد٢۱۰۰دهند که دمای زمین در سال 

 برای.  درجه ی سانتی گراد بیشتر نشود۱/۵افزایش نیابد و در همین حال بکوشند تا گرمایش زمین از 

 به صفر 2050 کشوِر جهان متعهد شدند که انتشار گازهای کربنی را تا سال ۱۹۵دستیابی به این هدف، 

.برسانند

شرکت فعاِل کشورهایی که سهمی تاریخی در: از دیگر تعهدات مطرح شده می توان به این موارد اشاره کرد  

 انتشار گازهای گلخانه ای داشته اند و کمک آنها به کشورهایی که نتایجِ ناگواِر این گرمایش را بی آنکه چندان

 نقشی در آن داشته باشند، تحمل می کنند؛ کمک های مالی کشورهای پیشرفته ی صنعتی به کشورهای فقیر و

 درحالِ توسعه برای انطباق  دادن اقتصادهای این کشورها و دسترسی آنها به فناوری انرژی های پاکیزه و

 سرانجام، کنترل و بازبینِی تعهداِت کشورها هر پنج سال یک بار به نحوی که اهداف نشست پاریس در آینده

.با مانع روبه رو نشود

 توافِق اقلیمی پاریس همه ی کشورهای جهان را آزاد گذاشت تا با ترسیم یک نقشه ی راه جامع برای دستیابی

 نقشه ی راه کشورهای جهان که شامل تعهدات قطعی آنهاست،. به اهداف مبارزه با گرمایش زمین اقدام کنند

 بازگشت آمریکا به. باید رسماً تا قبل از برگزاری نشست اقلیمی گالسکو در نوامبر سال جاری اعالم شود

 عنوان دومین کشور بزرِگ آلوده کننده ی جهان به توافق پاریس، پس از کنار کشیدن آمریکا در دوران دونالد

 ترامپ، با استقبال جامعه ی جهانی روبه رو شد، امری که می تواند حاکی از پویایی تازه ای در تالش های

.جهانی برای مبارزه با گرمایش زمین باشد

 

 بازگشت آمریکا می تواند تأثیرات مثبتی بر سایر کشورهای بزرگ تولید کننده ی گازهای گلخانه ای داشته

باشد

 دونده های اصلی پس از نشست. مقابله با بحران آب و هوایی را می توان با مسابقه ی دِو سرعت مقایسه کرد

 در پی این.  آوریل امسال که با ابتکاِر جو بایدن برگزار شد، در خط شروع قرار گرفتند٢٢آب و هوایی 

  رئیس حکومت و دولت در آن شرکت داشتند، بسیاری از کشورها تعهدات مهمی را۴۰رویداد مجازی که 

 این نشست به منزله ی آغاز مسابقه ای است که به. در زمینه ی کاهش انتشاِر گازهای گلخانه ای اعالم کردند

 بیست و ششمین نشست جهانی آب و هوا در نوامبر در گالسکو منتهی خواهد شد و طی آن کشورها باید

 بازگشت آمریکا به صحنه و اعالم این که از.تالش های خود را برای مبارزه با گرمایش زمین افزایش دهند



  کاهش٢۰۰۵ درصد در مقایسه با سال ۵٢ تا ۵۰ انتشار گازهای گلخانه ای خود را به میزان ٢۰۳۰تا سال 

 یوشیهیده سوگا، نخست وزیر ژاپن، هدف این. خواهد داد، تأثیر مثبتی بر سایر کشورهای آلوده کننده داشت

 کشور در مبارزه با گرمایش زمین را ارتقا داد و متعهد شد که ژاپن میزان انتشار گازهای گلخانه ای را تا

  درصدی٢۶هدف قبلی این کشور کاهش .  درصد کاهش  دهد۴۶ به میزان ٢۰۱۳ نسبت به سال ٢۰۳۰سال 

.بود

  درصدی انتشار گازهای گلخانه ای۴۵ تا ۴۰درهمین حال، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، کاهش 

  درصدی در آستانه ی سال۳۰هدف قبلی کانادا کاهش .  اعالم کرد٢۰۰۵توسط کانادا را نسبت به سال 

. بود٢۰۳۰

.کره ی جنوبی متعهد شد که تأمین مالی نیروگاه های زغال سنگ در خارج از کشور را متوقف خواهد کرد

 

توافِق سبز اتحادیه ی اروپا

  درصد از سرمایه گذاران در یک بازه ی زمانی سرمایه های خود را از یک بخش٩اگر 

 اقتصادی خارج کنند، دیگران از ترس عقب ماندن و از دست دادن سرمایه ی خود، این

.«حرکت را دنبال می کنند

 اتحادیه ی اروپا، که می خواهد پرچم داِر مقابله با گرمایش زمین و الگوسازی برای سایر کشورهای جهان

 شود، بر اساس تازه ترین تصمیم خود در ماه ژوئیه که به توافق سبز معروف شد، اعالم کرد که تا سال

رهبران اتحادیه ی اروپا سال گذشته طرح کاهش. انتشار گازهای کربنی را به صفر خواهد رساند 2050  

. اعالم کرده بودند۱۹۹۰ در مقایسه با سال ٢۰۳۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال ۵۵حداقل   

  پیش بینی٢۰۳۵در توافق سبِز اتحادیه ی اروپا، توقف تولید و توزیع کلیه ی خودروهای سوخِت فسیلی تا سال 

بلندپروازی این اتحادیه همچنین در بازنگری اساسی در بازار کربن اروپا. شده است  (ETS) که در سال 

بروکسل می خواهد با کاهش سقف سهمیه های انتشار گاز دی اکسیِد.  ایجاد شده، بازتاب یافته است٢۰۰۵  

گسترش این موازین به. کربن و افزایش هزینه ی آنها، سخت گیری بسیار بیشتری در این بازار اعمال کند  

پاسکال کانفین، رئیس. بخش هایی مانند حمل و نقل دریایی و هواپیمایی از جمله برنامه های بروکسل است  

قیمت انتشار کربن به. این یک رویداد تاریخی است: »کمیته ی محیط زیست پارلماِن اتحادیه ی اروپا می گوید  

 طور خودکار به سطحی افزایش می یابد که تأثیر عمده ای بر الگوهای اقتصادی صنایع اروپایی خواهد

».داشت

 عالوه بر این، دومین بازار کربن برای حمل و نقل جاده ای و بخش ساختمان ــ بخش هایی که به نظر این

.اتحادیه پیشرفت چشمگیر و سریع در آن بیش از همه ضروری است ــ ایجاد خواهد شد



سازوکار تنظیم مرزی کربن»اروپا می خواهد خود را به  « (border carbon adjustment 

mechanism) هدف عبارت است از افزایش هزینه ی واردات کشورهای ثالث به این اتحادیه ــ. مجهز کند  

این ایده، رقبای بین المللی را. یعنی کشورهایی که استانداردهای زیست محیطی را کمتر رعایت می کنند  

.تشویق می کند تا در تولید محصوالت مالحظات زیست محیطی را بیش از پیش در نظر بگیرند

طرحی که اورسوال فون ِدر الیِن، رئیس کمیسیون اروپا و: »می گوید (Pascal Canfin) پاسکال کانفین  

 معاون او، فرانس تیمرمانز ارائه داده اند، حاکی از تمایل عمیق آنان نسبت به سبز کردن ساختار کل اقتصاد

همه]...[ ما باید به یک مدل جدید روی بیاوریم : »اورسوال فون ِدر الین تأکید می کند.« قاره ی اروپا است  

ما در. دیگر هیچ وقتی برای تلف کردن نداریم: »فرانس تیمرمانز می گوید.« باید در این راه کمک کنند  

».آستانه ی رسیدن به سقف محدودیت های کره ی زمین هستیم

 گالسکو را بر عهده خواهد داشت، تالش های خود برای مبارزه با گرمایش زمین بریتانیا که ریاست اجالس 

 این کشور از جمله اعالم کرده است که انتشار گازهای گلخانه ای: را به میزان چشمگیری افزایش داده است

. درصد کاهش خواهد داد٧٨ به میزان ۱۹۹۰ نسبت به سال ٢۰۳۵خود را تا سال 

 

ضرورت تالِش بیشتر چین در جهت مبارزه با گرمایش زمین

 گام بزرگ در جهت مبارزه با گرمایش زمین، ترغیب چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ی گازهای

.گلخانه ای در جهان است

:برای چین می گوید« گرین پیس»لی شوو، کارشناس اقلیمی 

 در حالی که واشنگتن و پکن بر سِر موضوعاِت مختلفی با یکدیگر درگیرند، شی جین پینگ، رئیس جمهور»

  اعالم کرده، از جمله به صفر رساندن انتشار گازهای کربنی تا سال٢۰٢۰چین، به اهدافی که در سپتامبر 

 اما برای اولین بار به کاهش مصرف زغال.  پایبند است٢۰۳۰ و کاهش انتشار آن تا قبل از سال ٢۰۶۰

 آقای شی اخیراً طی سخنانی اعالم کرد که افزایش مصرف.  اشاره کرده است٢۰٢۵سنگ پس از سال 

  به٢۰۳۰ تا ٢۰٢۶ به شدت محدود می کند و بین سال های ٢۰٢۵-٢۰٢۱زغال سنگ را طی سال های 

 این سخنرانی، چین را به خداحافظی احتمالی با مصرف زغال سنگ نزدیک. تدریج آن را کاهش خواهد داد

 اما باید اقداماِت دیگری هم انجام شود و اصوالً به نفع چین است که پیش از پایان سال جاری،. می کند

.«تالش های خود را در جهت مبارزه با گرمایش زمین افزایش دهد

 

همکاری هند و آمریکا برای گسترش انرژی های پاک



 هند به عنوان یکی از کشورهای بزرگ منتشر کننده ی گازهای گلخانه ای اعالم کرد که به هدف خود مبنی بر

 نارندرا مودی، نخست وزیر هند، اخیراً.  پایبند است٢۰۳۰ گیگاوات انرژی تجدیدپذیر تا سال ۴۵۰تولید 

 گفته که سرگرم تمهید مقدمات توافق همکاری های گسترده با آمریکا برای مبارزه با گرمایش زمین و تولید

.انرژی های پاک است

 

تردیدها درباره ی برزیل

 ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل که مواضعش درباره ی تغییرات اقلیمی بیشتر به دونالد ترامپ

  به جنگل زدایی غیرقانونی در آمازون پایان دهد٢۰۳۰نزدیک است تا جو بایدن، متعهد شده است که تا سال 

 با وجود این،. و زمان به صفر رساندن انتشار گازهای کربنی در اقتصاد این کشور را ده سال کاهش دهد

.ناظران نسبت به اجرای این تعهدات به شدت تردید دارند

 

کشورهایی که در مبارزه با گرمایش زمین عقب مانده اند 

 از میان تولیدکنندگان عمده ی گازهای گلخانه ای در جهان، پنج کشور استرالیا، آفریقای جنوبی، روسیه،

 عربستان سعودی و ایران از اهداف جامعه ی جهانی در زمینه ی کنترل میزان انتشار گازهای کربنی عقب

.مانده اند

 

آیا تالش های جهانی برای مبارزه ی مؤثر با گرمایش زمین کافی است؟

 اکنون هیچ یک از شاخص های اقلیمی سبز نیست و بر اساس تازه ترین برآوردها، دمای کره ی زمین از

  درجه ی سانتی گراد افزایش یافته است، امری که ابراز نگرانی شدید بعضی۱/٢۵دوران پیشاصنعتی تاکنون 

 این در حالی است که گروه دیگری خوش بین هستند و معتقدند که. از صاحب نظران را در پی داشته است

.جهانی آماده می کند« پارادایم»ابتکارات فزاینده  به نفع مبارزه با گرمایش زمین زمینه را برای تغییر 

 

لیوان مبارزه با تغییرات آب و هوایی، نیمه  خالی است یا نیمه  پر؟

 آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، اخیراً هشدار داد که تعهدات بین المللی از اهدف توافق پاریس بسیار

 فاصله دارند و در این شرایط نمی توان گرمایش زمین را به کمتر از دو درجه ی سانتی گراد نسبت به دوران

 اما این تعهدات باید به. ما در لبه ی پرتگاه هستیم، تعهدات باید افزایش یابد: »او افزود. پیشاصنعتی رساند



 کشورها تاکنون در تهیه ی طرح های محرک سبز موفق. اقدامات فوری، مشخص و واقعی تبدیل شوند

.«نبوده اند

 از سوی دیگر، ناظران خوش بین می گویند که وعده های کشورهای اصلی آلوده کننده درباره ی به صفر

 رساندن میزان انتشار گازهای کربنی نویدبخش است و همه گیری جهانی کرونا آگاهی از شکنندگی و نقاط

.ضعِف سیستم را افزایش داده است

 

آیا پاندول مبارزه با گرمایش زمین در مسیر امیدبخشی در حال چرخش است؟

 گرنوت واگنر، اقتصاددان حوزه ی اقلیم در دانشگاه نیویورک، از جمله کارشناسانی است که بسیار خوش بین

.است

 همه ی دیدگاه ها هم زمان و در جهت»به نظِر واگنر، در ایاالت متحده در زمینه ی مبارزه با گرمایش زمین 

 بازار(، و وال استریت )صنعت خودروسازی(مثبت در دولت فدرال در واشنگتن، سیلیکون ولی، دیترویت 

.«در حال تغییر است و به نقطه ی عطفی در نگرش اجتماعی نزدیک می شویم) سهام

 استاد زمین شناسی در دانشگاه اکستر در بریتانیا، توضیح می دهد که برای ،(Tim Lenton) تیم ِلنتون

نقطه ی عطف جهانی در خودروسازی وقتی به وجود می آید که قیمت خودروهای برقی با»مثال،   

لنتون یکی از دو پژوهش گر تحقیقی جدیدی درباره ی نقطه ی عطف.« خودروهای سوخت فسیلی یکسان شود  

این تحقیق نشان می دهد که نروژ ــ اولین کشور جهان که در سال. در مبارزه با بحران آب و هوایی است  

  درصِد کل خودروهای فروخته شده، فراتر رفت ــ از این۵۰گذشته فروش خودروهای برقی در آن از مرز 

این بررسی همچنین نشان می دهد که حرکت جهانی به سمت تولید و فروش. نقطه ی عطف عبور کرده است  

.خودروهای برقی، بسیار واقعی است

 اخیراً بریتانیا اعالم کرد که تولید و فروش خودروهای سوخت فسیلی و هیبریدی را، به ترتیب، از سال های

 شرکت جنرال موتورِز آمریکا، یکی از بزرگترین خودروسازان جهان،.  ممنوع خواهد کرد٢۰۳۵ و ٢۰۳۰

.نیز اعالم کرده است که قصد دارد در همین بازه ی زمانی ساخت خودروهای سوخت فسیلی را متوقف کند

 

تحول در امور مالی و سرمایه گذاری جهانی

در این بخش،. بخش مهم دیگری که اوضاع در آن در حال تحول است، بخش مالی و سرمایه گذاری است  

ایلونا. گروه های فشار خواهان فاصله گرفتن مدیران از بخش های اقتصادی آلوده کننده ی محیط زیست هستند  



 از مرکز مطالعات تغییراِت اقلیمی در دانشگاه گراتس در اتریش، معتقد است که ،(Ilona Otto) اوتو

.هرچند در آغاز این گروه در اقلیت قرار دارد اما این نوع جنبش دارای پویایی خاص خود است

  درصد۹بر اساس شبیه سازی ها،اگر : »این پژوهش گر اتریشی در جدیدترین کار تحقیق خود نتیجه می گیرد

 از سرمایه گذاران در یک بازه ی زمانی سرمایه های خود را از یک بخش اقتصادی خارج کنند، دیگران از

این پژوهش گر، مبارزه ی.« ترس عقب ماندن و از دست دادن سرمایه ی خود، این حرکت را دنبال می کنند  

 اخالقی با برده داری در قرون هجدهم و نوزدهم میالدی را با مبارزه با گرمایش زمین مشابه می داند و

همان گونه که زمانی فعاالِن اقتصادی، با انگیزه های اخالقی مجبور به مقابله با یک نظام اقتصادی: »می گوید  

بودند، روزی فرا می رسد که استفاده از سوخت های فسیلی نیز مانند برده داری غیرقابل) برده داری(ریشه دار   

».تصور خواهد بود

 این جنبه ی اخالقی مبارزه برای اقلیم، به ویژه در جنبش جهانی جوانان برای حفظ محیط زیست که گرتا

استیفن فیشر. تونبرِگ سوئدی نماد آن است، بیش از پیش مشهود است  (Stephen Fisher)، استاد 

نگرانی در مورد وضعیت اضطراری آب و هوا: »جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه آکسفورد، می گوید  

۵۰ میلیون نفر در ۱/٢فیشر که به تازگی نظرسنجیِ  گسترده ای را با شرکت .« بسیار بیشتر از گذشته است  

  درصد از پاسخ دهندگان از اوضاع۶۰بیش از : »کشور برای سازمان ملل برگزار کرده است، می گوید

 کنونِی اقلیمی ابراز نگرانی کرده اند و اکثریِت قریب به اتفاق آنها خواستار اقدامات فوری و گسترده ای برای

».کنترل گرمایش زمین شده اند

.اجتماعی حکم می کند که دولت ها رویکرد خود را تغییر دهند-در نتیجه، می توان گفت که عقالنیت اقتصادی

 برای مثال، تا همین چند وقت قبل دولت چین به صفر رساندن انتشار گازهای کربنی را مانعی در برابر

اما به گفته ی پان جیاهوا. رشد اقتصاد می دانست  (Pan Jiahua)  ،امروز، اتفاق»از دانشگاه فنی پکن  

 نظر بر این است که به صفر رساندن انتشار گازهای کربنی در اقتصاد، می تواند فرصتی مناسب برای ایجاد

میزان انتشار 2060اخیراً شی جین پینگ وعده داد که چین تا سال .« شغل، و رشد و تحول در جامعه باشد  

بر اساس تحقیق جدید آژانس بین المللی انرژی. گازهای کربنی را به صفر خواهد رساند  (IEA) و اپراتور 

، در شرایط خاص، بیشتِر برق خود را از٢۰۵۰فرانسه می تواند تا سال  ،(RTE) شبکه ی برق فرانسه  

.طریِق انرژی های تجدیدپذیر تأمین کند

 

 درصد از کل مصرف انرژی در جهان را تشکیل می دهند٨۵انرژی های فسیلی هنوز 

 به رغم این تحوالت مثبت، میزان تولید گازهای گلخانه ای در جهان هنوز خیلی زیاد است و ارقام اعالم شده

سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی. در زمینه ی سوخت های فسیلی نگران کننده است  (OECD) در 



  درصد از کل انرژی مصرف٨۵سوخت های فسیلی همچنان »تازه ترین گزارش خود اعالم کرده است که 

  میلیارد دالر برای تولید سوخت های فسیلی۵۰۰شده در جهان را تشکیل می دهند و کشورها ساالنه بیش از 

».یارانه می پردازند

 از مؤسسه ی پژوهش درباره ی تأثیرات اقلیمی در پوتسدام در (Jonathan Donges) جاناتان دونگس

برای ایجاد تغییری عمیق در الگوی تولید و مصرِف انرژی به هم افزایی نیاز»آلمان، هشدار می دهد که   

».داریم

 

به صفر رساندن انتشار گازهای کربنی یعنی چه؟

 برای دستیابی به این وضعیت، کل. این اصطالح به معنای تعادل بین انتشار و جذب کربن از جو زمین است

 گاز دی اکسید کربن آزادشده در جو زمین که مهم ترین گاِز گلخانه ای است، باید با جذب کربن توسط

.چاهک های طبیعی یا مصنوعی ذخیره ی کربن خنثی شود

.چاهک  کربن به سیستمی گفته می شود که کربِن بیشتری را نسبت به میزان انتشار آن جذب و ذخیره می کند  

بر اساس تخمین ها، چاهک های. چاهک های طبیعِی عمده ی کربن عبارت اند از خاک، جنگل ها و اقیانوس ها  

این در.  گیگا تن گاز دی اکسید کربن را در خود ذخیره کنند۱۱ تا ۹/۵طبیعِی کربن می توانند ساالنه بین   

در نتیجه، امروز.  گیگا تن رسید۳٨انتشار گاز دی اکسید کربن در جهان به  2019حالی است که در سال   

  گیگا تن گاز دی اکسید کربن بیش از مقدار جذب طبیعی آن مواجه ایم که۳۰با انتشار ساالنه نزدیک به 

.تعادل در چرخه ی طبیعی کربن را از بین برده است

 چاهک های مصنوعِی تولیدشده توسط فناوری های جدید نمی توانند برای مبارزه با گرمایش کره زمین چندان

.مؤثر باشند

 این امر. بنابراین، تنها راه برای مبارزه با گرمایش زمین، کاهش گسترده ی انتشار گاز دی اکسید کربن است

.اضطراری و حیاتی است و تنها با کربن زدایی از فعالیت های بشر میسر می شود

 برای. از سوی دیگر، افزایش تدریجی دمای زمین به کاهش ظرفیت چاهک های طبیعِی موجود می انجامد

 کربِن. مثال، گرمایش زمین سبب افزایش خشکِی هوا شده و در نتیجه، آتش سوزی جنگل ها افزایش می یابد

 ذخیره شده در جنگل ها، بر اثر آتش سوزی در جو زمین رها می شود و این پدیده با انتشار بیشتِر گاز دی

 فرایند مشابهی بر. اکسیِد کربن همراه خواهد شد، که به نوبه ی خود تأثیر مضاعفی بر گرمایش زمین دارد

.اثر اسیدی شدن آب اقیانوس ها رخ می دهد



 روش دیگر عبارت است از جبران کردن انتشار گاز دی اکسیِد کربن تولید شده توسط یک بخش با کاهش

 این امر می تواند از طریق سرمایه گذاری گسترده در انرژی های. انتشار این گاز در بخش های دیگر

 تجدید پذیر، کارایی و بهره وری انرژی یا سایر فناوری های پاک با انتشاِر حداقِل گاز دی اکسیِد کربن حاصل

 سهمیه ی انتشار گاز دی اکسیِد کربن نمونه ای از طرح های جبراِن) معاوضه ی(نظام اروپایِی بازار . شود

.انتشاِر گاِز دی اکسید کربن است

 

وضع از این بدتر خواهد شد

 بر اساس پیش نویس گزارش کارشناسان علمی سازمان ملل که در اواخر ژوئن سال جاری از سوی

 خبرگزاری فرانسه به بیرون درز کرد، تأثیرات زیست محیطی گرمایش زمین، بدون توجه به میزان کاهش

 در این سند همچنین اشاره شده است که تنها اقدامات گسترده. انتشار گازهای گلخانه ای، تشدید خواهد شد

.می تواند مانع از بروز فاجعه شود

 هرچند به رغم تغییرات عمده ی اقلیمی، حیات بر روی زمین می تواند با پیدایش و تکامل گونه های جدید و»

 این یکی از جمالت«. اما این امر انسان را شامل نمی شود... های تازه ادامه یابد"زیست بوم"ایجاد 

 نگران کننده ای است که در پیش نویس گزارش گروه تخصصی بین دولتی تحوالت آب و هوایی سازمان ملل

 سیاره ای را توصیف می« آی پی سی سی»در این گزارش، کارشناسان . وجود دارد« آی پی سی سی»

.کنند که برای ما ناآشنا است

 می تواند» درجه ی سانتی گراد ۱/۵این کارشناسان تخمین می زنند که افزایش دمای زمین به میزانی بیش از 

 .وضعیت جنگل ها بسیار نگران کننده خواهد بود.« برای قرن ها به پیامدهای جدی و جبران ناپذیری بینجامد

 تشدید روند.  میلیون نفر در جهان به آن وابسته اند، در معرض خطر هستند۵۰۰صخره های مرجانی که 

 ذوب یخچال های طبیعی که ناشی از افزایش دمای زمین است، می تواند به ناپدید شدن مخازن زیرزمینی دفِن

.بینجامد) یکی دیگر از گازهای گلخانه ای(متان 

 بر اساس این گزارش، در اثر تغییرات اقلیمی ده ها میلیون نفر در دهه های آتی در معرض خطر خشکسالی،

.سوءتغذیه و بیماری های مرتبط با تغییرات اقلیمی قرار خواهند گرفت

 در نظام های تولید مواد غذایی، در کشاورزی، دامداری، شیالت یا« نابودی ناگهانی»تغییرات اقلیمی سبب 

  میلیون نفر دیگر در معرض٨۰ بیش از ٢۰۵۰به نظر کارشناسان، تا سال . پرورش آبزیان خواهد شد

  درصد از مناطق اصلی۴۰کمبود آب می تواند کشت برنج را در . خطر گرسنگی قرار خواهند گرفت

.تولید کننده ی این محصول به خطر بیندازد



 از هم اکنون تا آن زمان، تغییرات اقلیمی می تواند تقریباً بر سه چهارم از منابع زیرزمینی آب که منبع اصلی

  میلیون نفر را۱۴۰گرسنگی و کمبود آب می تواند .  میلیارد نفر هستند، تأثیر بگذارد٢/۵تأمین آب آشامیدنی 

دانشمندان همچنین نگران اند که با افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس ها، سرنوشت تلخی. مجبور به کوچ کند  

  شهر بزرِگ۱۳۶در  2050در انتظار شهرهای ساحلی خواهد بود زیرا سیل و آب گرفتگی می تواند تا سال 

.ساحلی جهان ده برابِر گذشته شود

 توضیح می دهند که فقط نیم درجه افزایش دمای زمین می تواند به تغییرات« آی پی سی سی»کارشناسان 

  درجه ی سانتی گراد افزایش یابد، هر٢ درجه ی سانتی گراد، ۱.۵اگر دمای زمین به جای : »بزرگی بینجامد

  میلیون نفر دیگر در معرض۶۵ میلیون نفر دیگر از مردم جهان در معرض گرمای شدید و ۴٢۰ سال ۵

 دانشمنداِن اقلیم شناس. گرمای استثنایی قرار می گیرند که سیستم های بهداشتی را تحت فشار قرار می دهد

 تحول»آنها اطمینان می دهند که تنها .« هر جزء یک درجه بسیار مهم است»سازمان ملل تأکید می کنند که 

 تعریِف مجدِد»از نظر آنها . می تواند این وضعیت ناگوار را تغییر دهد« بنیادی در فرایندها و رفتارها

.مردم جهان امری ضروری است« شیوه ی زندگی و الگوی مصرفی

 

صدمات قبلی جبران ناپذیر است

 برای حفظ اقلیم، آن گونه که»به نظر هرِوه لو ترو، اقلیم شناس و استاد دانشگاه سوربن در پاریس، 

 پس از. بنابراین، سازگاری با تغییراِت آینده ی اقلیمی ضرورت دارد. می شناسیم، دیگر خیلی دیر است

 ، آغاز اثرات۱۹۹٢ و سپس اجالس زمین در ریو در سال ۱۹٧۰مرحله ی هشداِر دانشمندان در دهه ی 

 اکنون بیست سال است که این تغییرات را تجربه کرده ایم و. ملموس تغییرات اقلیمی را احساس کرده ایم

 .زیادی دارند) لَختی" (اینرسی"گازهای گلخانه ای : متأسفانه این روند به یک دلیل ساده ادامه خواهد داشت

 با این حال، امروز ما. پس از صد سال، هنوز نیمی از دی اکسید کربن منتشرشده در جِو زمین باقی می  ماند

  دی اکسیِد کربن به جو زمین می فرستیم؛ تغییرات آب و هوایی۱۹۶۰چهار برابر بیشتر از دهه ی 

 بنابراین، آنچه قبالً تخریب کرده ایم،". پاک کرد"برگشت ناپذیر است؛ مانند آلودگی نیست که بتوان آن را 

 اکنون. بدین معنی که در آینده زندگی در بسیاری از نقاط زمین بسیار سخت تر خواهد بود. جبران ناپذیر است

 می دانیم که افزایش دمای زمین سبب می شود که مناطقی از جهان، به ویژه در مناطِق گرمسیر، مثل هند،

 نباید از یاد برد که اکنون دما در برخی از مناطق. سکونت ناپذیر شوند...خاورمیانه، بخش هایی از آفریقا و

 انسان خطرناک افزایش دما فراتر از این درجه برای .  درجه ی سانتی گراد می  رسد۵۰جهان به حدود 

.«است



 هرِوه لو ترو هشدار می دهد که دنیا در مبارزه با گرمایش زمین و تغییِر الگوی مصرف انرژی دچار تأخیر

.شده است و اگر به سرعت اقدام نکند، اوضاع می تواند از پیش بینی ها ناگوارتر باشد

 باید کوشید تا انتشار گازهای گلخانه ای به شدت محدود شود و دستیابی به اهداف اصلی ــ: »او تأکید می کند

 اما قول دادن و حرف زدن. ــ اهمیتی حیاتی دارد 2050مثل به صفر رساندن انتشار گازهای کربنی تا سال 

 ما باید به سرعت به آنچه گفته ایم، عمل کنیم و بتوانیم الگوهای تولید و مصرف خود را به طور. کافی نیست

 طی سی. اساسی تغییر دهیم و از مصرف سوخت های فسیلی ــ که هنوز به آن وابسته هستیم ــ دست برداریم

 سال آینده، چالش های بزرگی در برابر کشورهای بزرگ آلوده کننده ای مثل چین، هند و ایاالت متحده وجود

 .خواهد داشت و اینکه هیچ پلیس جهانی ای برای کنترل این کشورها وجود ندارد، می تواند کار را مشکل کند

 ما در این. در مواجهه با این واقعیت، سازگاری جوامع با تغییراِت اقلیمی بسیار مهم و اجتناب ناپذیر است

 این عقب افتادگی با تأثیراِت ملموس و ناگوار برای بخش مهمی از مردم جهان همراه. زمینه عقب افتاده ایم

... .«خواهد بود

 

سایت آسو
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