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در شرم الشــیخ مصر مذاکره کنندگان نزدیک به ۲۰۰ کشور در اوایل 
روز یکشنبه ۲۰ نوامبر به مذاکرات دوهفته ای خود در شرایطی پایان 
دادند که دستاورد اصلی آن موافقت با تأسیس صندوقی بود که به 
کشورهای فقیر و آسیب پذیر کمک می کند تا با بالیای اقلیمی مقابله 
کنند. باید توجه داشت که چون آلودگی ناشی از کشورهای ثروتمند، 

شدیدتر شده، کره زمین نیز به طور خطرناکی گرم تر شده است.
  

تصمیم درباره پرداخت خســارت ناشی از تغییر اقلیم پیشــرفتی را در یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در مذاکرات تغییر 
اقلیم سازمان ملل ایجاد کرد. برای بیش از سه دهه، کشورهای درحال توسعه به دلیل ضررها و خسارت مالی متحمل شده تحت 
فشــار بوده اند و از کشــورهای ثروتمند و صنعتی می خواستند تا برای هزینه آسیب های ناشی از توفان های مخرب، امواج گرما و 
خشک ســالی مرتبط با گرمایش جهانی، غرامت بپردازند. اما ایاالت متحده و ســایر کشورهای ثروتمند مدت هاست که این ایده را 
مســدود کرده بودند؛ زیرا می ترســیدند که آنها از نظر قانونی در قبال انتشــار گازهای گلخانه ای که منجر به تغییرات آب وهوایی 
می شوند، مسئول شناخته شوند. پس از بن بست ۳۰ساله، توافق نامه جدید اقلیمی سازمان ملل متحد با هدف پرداخت خسارت 
به کشــورهای درحال توسعه برای ضرر و زیان ناشــی از گرمایش جهانی تصویب شد. اما سؤاالت بزرگی درباره چگونگی کارکرد 
آن باقی ماند. این توافق نامه که در شرم الشیخ شهر تفریحی دریای سرخ نهایی شد، می گوید که کشورها نمی توانند از نظر قانونی 
در قبال این پرداخت ها مســئول باشند. بر اســاس این قرارداد، کمیته ای با نمایندگانی از ۲۴ کشور طی سال آینده تالش خواهند 
کرد تا مشــخص شود که این صندوق باید دقیقا چه شــکلی داشته باشد، کدام کشورها باید کمک کنند و این پول باید صرف چه 
چیزی شود. البته بسیاری از دیگر جزئیات نیز هنوز مشخص نیست. برای ایجاد صندوق ضرر و زیان، اختالفاتی تا ساعات اولیه روز 
یکشــنبه بر سر سایر عناصر یک توافق گسترده تر وجود داشت، ازجمله اینکه کشورها به چه میزان باید انتشار گازهای گلخانه ای 
خود را کاهش دهند و اینکه آیا صریحا خواســتار حذف تدریجی ســوخت های فســیلی ازجمله زغال سنگ، گاز طبیعی و نفت 
می شــوند یا نه؟ ازاین رو مذاکره کنندگان در اجالس مصر تا ســاعت پنج صبح درباره ســایر اقدامات بحث می کردند. کشورهای 
در حال توسعه که عمدتا از آسیا، آفریقا، آمریکای التین، کارائیب و اقیانوس آرام جنوبی بودند، در ابتدای اجالس برای قرار گرفتن 
موضوع صندوق ضرر و زیان در دستور کار رسمی این اجالس دو هفته ای مبارزه کردند. سپس آنها فشار بی امانی را در این کمپین 
آوردند و استدالل می کردند که این یک موضوع مرتبط با عدالت است و خاطرنشان می کردند که این اجالس ها کمک چندانی به 
بحرانی که موجودیت آنها را تهدید می کند، نکرده است. آنها به صراحت می گفتند که اگر این نشست که در قاره آفریقا برگزار شده، 
بدون رسیدگی به ضرر و زیان ها پایان یابد، به عنوان یک شکست اخالقی تلقی خواهد شد. «شری رحمان»، وزیر تغییرات اقلیمی 
پاکســتان گفت: «این اعالمیه به جوامع آسیب پذیر در سراســر جهان که برای بقای خود در برابر تغییرات آب وهوایی می جنگند، 
امیدواری می دهد و به فرایند کاپ اعتبار می بخشــد». پاکستان که رهبری گروهی متشکل از ۱۳۴ کشور در حال توسعه را بر عهده 
داشــت و برای صندوق ضرر و زیان تالش می کرد، نمونه بارزی از قدرت ویرانگر تغییرات آب وهوایی بود؛ چون در طول تابستان، 
پاکستان متحمل سیل ویرانگری شد که به گفته دانشمندان با گرم شدن کره زمین شدت یافته بود و منجر به مرگ بیش از هزارو 
۵۰۰ نفر شــد، یک سوم کشــور را زیر آب فرو برد و ۳۰ میلیارد دالر خسارت به بار آورد. این در حالی  است که پاکستان کمتر از یک 
درصد از انتشــار گازهای گلخانه ای جهان را که مســبب این سیل به شــمار می رود، به خود اختصاص داده است. از آنجایی که 
اجالس رو به پایان بود، اتحادیه اروپا با ایده صندوق ضرر و زیان موافقت کرد؛ هرچند اصرار داشــت هرگونه کمک باید معطوف 
به آسیب پذیرترین کشورها باشد و دیگر اینکه کمک ها ممکن است طیف گسترده ای از گزینه ها را شامل شود؛ یعنی از برنامه های 
بیمــه ای گرفته تا پرداخت های مســتقیم را در بر گیرد. این امر ایاالت متحده را که بیش از هر کشــور دیگــری در تاریخ گازهای 
گلخانه ای به جو پمپاژ کرده است، به آخرین مقاومت کننده تبدیل کرد. روز شنبه در حالی  که مذاکرات به زمان اضافه کشیده شده 

بود، مقامات آمریکایی گفتند برای شکستن بن بست ها، ایده تأسیس صندوق ضرر و زیان را می پذیرند.
حکایت همچنان باقی است

ایاالت متحده و اتحادیه اروپا برای تضمین اینکه چین در نهایت به این صندوق ایجادشده کمک خواهد کرد و اینکه چین واجد 
شرایط دریافت پول از آن نخواهد بود، فشار می آوردند. سازمان ملل متحد در حال حاضر چین را به عنوان یک کشور در حال توسعه 
طبقه بندی می کند که این کشور را واجد شرایط دریافت غرامت تغییر اقلیم می کند و این در حالی  است که این کشور در حال حاضر 
بزرگ ترین تولیدکننده گازهای گلخانه ای در جهان و همچنین دومین اقتصاد بزرگ جهان اســت. چین به شدت در برابر اینکه در این 
مذاکرات جهانی با او به عنوان یک کشور توسعه یافته رفتار شود، مقاومت کرده است. نکته دیگر این  است که هیچ تضمینی وجود 
ندارد که کشورهای ثروتمند پول را به صندوق واریز کنند. یک دهه پیش نیز ایاالت متحده، اتحادیه اروپا و سایر تولیدکنندگان ثروتمند 
متعهد شدند که تا سال ۲۰۲۰ ساالنه صد میلیارد دالر برای کمک به کشورهای فقیرتر با هدف تغییر به سوی انرژی پاک و سازگاری با 
خطرات اقلیمی از طریق اقداماتی مانند ساخت دیوارهای دریایی پرداخت کنند. آنها هنوز هم از پرداخت چند ده میلیارد دالر در سال 
ســر باز می زنند. درحالی که دیپلمات های آمریکایی با تأسیس این صندوق موافقت کرده اند، ولی نهایتا کنگره باید پول را تخصیص 
دهد. ســال گذشته دولت «جو بایدن» به دنبال دو و نیم میلیارد دالر برای تأمین مالی پروژه های تغییر اقلیم بود، اما تنها یک میلیارد 
دالر به دســت آورد و این تازه زمانی بود که دموکرات ها هر دو مجلس را تحت کنترل داشــتند. با توجه به اینکه جمهوری خواهان 
که عمدتا مخالف کمک های اقلیمی هستند، قرار است در ماه ژانویه کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند، چشم انداز کنگره 
برای تصویب یک ظرف کامال جدید پول برای صندوق ضرر و زیان، تاریک به نظر می رســد و این دغدغه باید مورد توجه قرار گیرد. 
سناتور «جان باراسو» جمهوری خواه از ایالت وایومینگ گفته است: «ارسال دالرهای مالیات دهندگان ایاالت متحده به صندوق لجن 
سبز تحت حمایت سازمان ملل متحد کامال اشتباه است. دولت بایدن باید روی کاهش هزینه های داخلی تمرکز کند نه ارسال پول 
به ســازمان ملل برای توافق های جدید آب وهوایی. به عالوه نوآوری و نه غرامت، کلید مبارزه با تغییرات آب وهوایی اســت». البته 
در همین شــرایط بسیاری از کشــورهای اروپایی به نوبه خود و به طور داوطلبانه بیش از ۳۰۰ میلیون دالر را برای رسیدگی به ضرر 
و زیان ها تعهد کرده اند که بیشــتر آن صرف برنامه جدید بیمه ای برای کمک به کشورها برای جبران خسارت ناشی از بالیایی مانند 
ســیل شده است. هرچند کشــورهای فقیرتر این تالش های اولیه را ستوده اند، ولی در عین حال خاطرنشان کرده اند که ممکن است 
در نهایت ساالنه با صدها میلیارد دالر آسیب های غیرقابل اجتناب و برگشت ناپذیر اقلیمی مواجه شوند. «محمد آدو»، مدیر اجرائی
 Power Shift Africa اســت که هدف این مؤسسه بســیج اقدامات اقلیمی در سراسر این قاره است. او می گوید: «ما این صندوق را 
داریم، اما برای ارزشمند کردن آن به پول نیاز داریم. آنچه ما داریم مثل یک سطل خالی است. اکنون ما باید آن را پر کنیم تا بتوانیم 
حمایت ها را برای آسیب  پذیر ترین افرادی که در حال حاضر از بحران اقلیمی رنج می برند، جاری کنیم». بحث هایی در جریان بود که 
این صندوق جدید چه  نامیده شود. کشورهای در حال توسعه آن را «جبران خسارت» می دانند و فعاالن آب وهوا اغلب از آن به عنوان 
«غرامــت» یاد می کنند، اما دیپلمات ها، به ویژه آمریکایی ها، این پول را «منابع تأمین ضرر و زیان» نامیده اند. عالوه بر صندوق ضرر و 
زیان، کشورهای در حال توسعه از مذاکرات اقلیمی برای انجام اصالحات در دو مؤسسه از بزرگ ترین مؤسسات وام دهی جهان یعنی 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول استفاده کردند. توافقی که در شرم الشیخ حاصل شد، امکان پرداخت هر دو نهاد به صندوق 
ضرر و زیان را مطرح می کند. بدهی های سنگین یکی از موانع اصلی کشورهای در حال توسعه برای پاسخ گویی مناسب به بحران های 
ناشی از آب وهوا، چه به صورت فوری و چه به صورت بلندمدت است. این اجالس دو هفته ای که قرار بود روز جمعه به پایان برسد، 
در روز شنبه نیز ادامه یافت؛ زیرا مذاکره کنندگان نزدیک به ۲۰۰ کشور بر سر چندین موضوع حساس با هم درگیر بودند. این مذاکرات 
در زمان بحران های متعدد صورت می گیرد. تهاجم روسیه به اوکراین بازارهای عرضه مواد غذایی و انرژی جهانی را متالطم کرده، 
تورم را تحریک کرده و برخی کشورها را به سوزاندن زغال سنگ و سوخت های دیگر به عنوان جایگزین برای گاز روسیه ترغیب کرده و 
تهدیدی برای تضعیف اهداف اقلیمی است. در عین حال، افزایش دمای جهانی باعث تشدید سیل های مرگ بار در مکان هایی مانند 
پاکســتان و نیجریه و همچنین افزایش گرمای بی ســابقه در سراسر اروپا و آسیا شده است. در شاخ آفریقا، سومین سال خشک سالی 
شــدید میلیون ها نفر را در آســتانه قحطی قرار داده اســت. یکی از زمینه های نگرانی در این مذاکرات این بود که آیا کشورها تالش 
خواهند کرد دمای جهانی را بیش از یك ونیم درجه ســانتی گراد (۲٫۷ درجه فارنهایت) باالتر از سطح قبل از صنعتی شدن افزایش 
ندهند؟ یعنی هدفی که کشــورها در مذاکرات آب وهوایی سال گذشته در گالســگو بر آن تأکید کردند. دانشمندان می گویند فراتر از 
این آســتانه، خطر فجایع آب وهوایی به میزان درخور توجهی افزایش می یابد. این ســیاره قبال به طور متوسط یك و یك دهم درجه 
سانتی گراد گرم شده است و دانشمندان گفته اند که کشورها باید انتشار کربن خود را سریع تر و به میزان شایان توجهی کاهش دهند تا 
گرمایش را در سطح یك ونیم درجه سانتی گراد حفظ کنند. جهان در حال حاضر در مسیری قرار دارد که تا پایان قرن جاری بین دو و 
یك دهم تا دو و نه دهم درجه سانتی گراد گرم می شود. دانشمندان دریافته اند که گرمایش بیشتر می تواند باعث شود که ده ها میلیون 
نفر دیگر در سراســر جهان در معرض امواج گرمای تهدیدکننده حیات، کمبود آب و ســیل هایی در سواحل قرار بگیرند. یک جهان 
یك ونیم درجه ممکن اســت هنوز صخره های مرجانی و یخ های دریایی قطب شمال را داشته باشد، درحالی که جهان دو درجه به 
احتمال زیاد چنین چیزهایی نخواهد داشت. «اسپن بارت اید»، وزیر آب وهوا و محیط زیست نروژ، روز جمعه در کنفرانسی گفت: «یک 
نقطه پنج، عددی نیست که کسی اختراع کرده باشد». او درباره «تفاوت اساسی و چشمگیر بین گرمایش در ۱٫۵ و ۲ درجه» صحبت 
کرد. او افزود: «کل کشورهایی که در اینجا حضور دارند، به سادگی از سطح سیاره ناپدید می شوند. قسمت اعظمی از یخ های جهان 
ذوب می شوند. شهرهایی که دوست داریم و در آنها زندگی می کنیم از بین خواهند رفت. آن قدر شرایط بدی پیش  روی ماست که باید 
مطمئن شویم به کاری که در گالسگو به آن تعهد شده است، پایبند هستیم». البته مذاکره کنندگان گفته اند که یکی از بزرگ ترین موانع 
بر ســر راه توافق در مذاکرات امســال، شیوه مدیریت آشفته میزبانان مصری بود که وظیفه آنها درک نگرانی های هر کشور و سپس 
میانجیگری برای یک معامله بوده است. دیپلمات ها از اینکه ریاست جمهوری مصر جلسات را نیمه شب برگزار کرده و به نمایندگان 
اجازه داده فقط قسمت هایی از متن احتمالی را ببینند، شکایت داشتند. مشکالت فنی مربوط به جلسات مذاکره یعنی تأخیر و عدم 
دسترســی آســان به غذا و آب نیز پیشرفت را کند کرد. جالب اســت که مذاکره کنندگان مجبور بوده اند در محل، ساندویچ و قهوه را 
شکار کنند. یکی از نمایندگان قدیمی که خواست نامش فاش نشود، گفت: «در ۲۵ سال گذشته هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده ام. 
این نماینده این فرایند را غیرشفاف، آشفته و غیرقابل پیش بینی خواند». درحالی که این کنفرانس قرار بود روز جمعه به پایان برسد، 

مذاکره کنندگان تا صبح یکشنبه به توافق نهایی دست نیافتند.
NewYorkTimes, 19Nov.2022

وقتی اقلیم کشورها را عاقل تر  می کند
آیا ترس از پیامدهای زیست محیطی می تواند علت همکاری کشورهای ثروتمند شود؟

ترجمه: عبداهللا مصطفایی

مسابقه فوتبالی برگزار می شود و تماشاگران آشغال ها را در ورزشگاه 
می ریزند. راهپیمایی یا مراســم دینی برگزار می شود و کف خیابان پر 
از ظرف های یک بارمصرف غذا می شــود. قدیمی ترها یادشان است 
که برخی زباله ها را در جوی کنار خیابان می ریختند و موجب انســداد 
مســیر آب کثیف می شــدند. بعد هم کارگران زحمتکــِش پاکبان با 
جارویی که دسته بلندی داشــت از جایی که انسداد رخ داده بود، به 
زحمت آن را باز می کردند. مقیاس مان را بزرگ تر می کنیم. در شــمال 
کشــور که سرسبز اســت و گنجینه ملی، دره های زباله دیده می شود. 
راننده ای را در آمریکا تصور کنید که اتومبیل فرســوده اش را در جایی 
مخصوص، کنار بزرگراه رها کرده اســت که بــه هزاران هزار اتومبیلی 
اضافه می شود که در قبرستان اتومبیل ها جا خوش می کنند. در کشور 
کوچک ســنگاپور تا مدت ها سروصدای زیاد سبب بروز انواع دردهای 
جسمی و آزردگی های روانی شده بود. سنگاپور کشوری کوچک است 
و ساخت وســاز بزرگراه ها صداها را تا حد آزاردهنده ای باال برده بود. 
بعدتر وزارت محیط زیست شــان راهکارهایی برای کاهش سروصدا 
ارائه کرد. مثال های باال را گفتیم تا برســیم بــه اصل مطلب و توجه 
شــما را به بحران های از پرده برون افتاده محیط  زیست جلب کنیم. 
بخش هایی از این نوشــته برگرفته از سری کتاب های دانش روز برای 

همه است و خوانندگان را به خواندن این مجموعه دعوت می کنیم.
  

آب های دریای مدیترانه با فاضالب، مواد شوینده، مواد شیمیایی 
و پســماندهای صنعتی آلوده شده است؛ آن چنان که آب های دریای 
خزر و خلیج فارس هــم آلودگی وســیع دارد. نفت کش ها با وجود 
داشــتن پروتکل های مشــخص، ته مانده تانکرهای خــود را در دریا 
می شــویند. وضعیت به گونه ای شــده که در برخی جاها ســواحل 
زیبا و روزگار طوالنی دســت نخورده، پر از زباله و رســوب های نفتی 
شده اســت. در اروپای شرقی، توســعه اقتصادی و صنعتی، هم در 
دوره شوروی ســابق و هم پس از فروپاشی، به آلودگی و فرسودگی 
محیط  زیست منتهی شده است. هم اکنون خطرهای ناشی از تنفس 
آلــوده برآمده از بنزین نامرغوب و نیروگاه های قدیمی و دیگر عوامل 
بیماری های تنفســی ناشــی از عوامل بیرونی در دست بررسی های 
گســترده اســت. در این میان و در البه الی تمــام آلودگی ها، مصرف 
محصوالت و فراورده هایی که به هنگام کشــت، سم پاشــی شده اند 
هم بر دیگر آلودگی ها افزوده شــده اســت. وضعیت دریاچه ها، چه 
در ایــران و چــه در جاهای دیگــر، گاهی به ســرعت رو به وخامت 
گذاشــته اســت. وضعیت دریاچه ارومیه در ایــران که جای حرفی 
باقی نگذاشــته است. دریاچه آب شــور اورال در آسیای میانه که از 
دو رودخانه بزرگ تغذیه می شــد، رو به وخامت گذاشته بود و هنوز 
هم ســر پا نشده اســت. نیاز به آب مصرفی باعث کاهش بسیار زیاد 
آب این دریاچه شــده بود. اتفاقی که برای چندیــن جا در ایران هم 
افتاده اســت. بگذارید کمی بیشتر به دریاچه اورال نگاه کنیم. میزان 
ماهی صیدشده به شدت کاهش یافته و آب، با نمک و حشره کش ها 
و کودهای شــیمیایی آلوده شــده بود. غبار ســمی ناشی از منطقه 
صنعتی اورال چنان در ســطح منطقه پخش شــده بود که برداشت 
هرگونه محصولی را با مشــکل روبه رو می کند. دریای خزر و محیط 
اطراف آن هــم در وضعیت شــکننده ای قرار دارد. پاالیشــگاه ها و 
مجتمع های پتروشیمی، به منابع اصلی آلودگی خاک تبدیل شده اند. 
صنعتی شــدن بدون حساب وکتاب و توسعه شــهری باعث آلودگی 
زمین شــده اســت. دورریختن و تخلیه مواد حفاری چاه های نفت و 
گاز هم اثری مخرب داشته است. فاضالب های تصفیه نشده مستقیم 
به دریای خزر ریخته می شــوند. سموم کشــاورزی و مواد شیمیایی، 
محیط  زیســت خشــکی و دریا را آســیب دیده کرده است. این  موارد 
منحصربه فرد نیست؛ بلکه مثال هایی برای بحران آلودگی در جهان 
است. اتفاقی که به واســطه قرن ها بدرفتاری انسان با محیط  زیست 

رخ داده. صنعتی شدن و شهرنشینی سبب مسمومیت هوا، آب، خاک 
و طبیعت شــده اســت. این آلودگی ها حتی بر سیستم های بزرگ تر 
همچون اقیانوس ها و جو زمین هم اثر گذاشته است. دانشمندان بر 

آن باورند که شرایط بحرانی و بلکه فوق بحرانی است.
هشدار   یا   واقعیت

تا چند دهه پیش، اغلب با هشدار درباره تأثیر انسان بر طبیعت به 
شــکل هشداری احساساتی برخورد می شد و بسیاری از مردم فعالیت 
برای محیط  زیست را مدگرایی می پنداشتند. در اوایل دهه ۱۹۷۰ شاید 
به دلیل بازتاب مناسب چند واقعه، توجه گسترده مردم به جدی بودن 
خطــرات تهدیدکننــده محیط  زیســت برانگیختــه شــد. در یکی از 
گزارش های ســازمان ملل درباره محیط  زیست که به دلیل رشد سریع 
جمعیت جهان پدیدار شده، آمده است: نیاز به تهیه غذا، آب، کانی ها، 
ســوخت و ســایر الزامات این جمعیت رو به افزایش، فشار زیادی را 
به کل کره زمین وارد خواهد کــرد. این موضوع نیازمند برنامه ریزی و 
مدیریت دقیق است. زمانی که رهبران جهان دریافتند بحرانی واقعی 
وجود دارد، امکان به تصویب رســاندن قوانینی برای محافظت از هوا 
و آب و زمین به وجود آمد. هیچ کس گســتردگی بحــران را آن اوایل 
نمی دانســت. اما مشــخص شــد که تأثیر آلودگی بر موجودات زنده 
و ازجمله انســان بســیار فراتر از آن چیزی اســت که در ابتدا به نظر 
می رســید. برای نمونه مــردم فهمیده بودند کــه آفت کش ها اگرچه 
می تواند برای کشــاورزی نعمتی باشد، اما استفاده دائم از آنها باعث 
تجمع مواد شــیمیایی ســمی در بافت موجودات زنــده و نیز زنجیره 
غذایی زیســت بوم می شــود. این ســم ها در موجوداتی کــه در باالی 
زنجیره غذایی قرار دارند، همچون ماهیان و پرندگان و انســان بیشــتر 
انباشــت می شــود. همچنین دریافتند که مه دود شهرها تنها به دلیل 
آلوده کننده های قابل مشاهده متصاعدشــده از دودکش های صنعتی 
نیست بلکه به واسطه واکنش های شیمیایی ایجادشده بر اثر تأثیر نور 
خورشید بر گازهای نامرئی برخاسته از اگزوز ماشین ها و هواپیماها نیز 
هســت. آلودگی هوا با آلوده کردن باران درنهایــت جنگل ها را از بین 
می برد. دریاچه ها را سمی می کند و بر موجودات زنده، از پالنکتون ها 
گرفتــه تا وال ها اثر می گذارد. دربــاره علت آلودگی محیطی و محلی 
هــم چیزهای زیادی یــاد گرفته ایم. اکنون با واقعیت های مســلم در 
زمینه محیط  زیســت جهانی روبه رو هســتیم؛ به ویــژه درباره عواقب 
بلندمــدت آلودگی هــا همچون گرم شــدن زمین و آب شــدن یخ ها و 
سوراخ شــدن اوزون و موارد دیگر. اگرچه گاه  و بی گاه انگشــت اتهام 
به ســوی هشــداردهندگان بلند اســت، اما در همه جا دانشمندان و 
شــهروندان به این نیروها می پیوندند تا برای افزایش آگاهی ها درباره 

محیط  زیست و حفاظت از آن تالش بیشتری کنند.
نگاهی به  محیط  زیست

تعریف ســاده آلودگی جمع شــدن چیزی در جای نامناسب است. 
این البته تعریفی اســت انســان مدارانه و بر اساس اولویت های انسان. 
دلیــل اصلی جلوگیری از آلودگی خــاص در محلی خاص، ضرر جانی 
و مالی اســت که برای انسان دارد. این آلودگی سالمت انسان را تهدید 
می کند یا حــواس پنج گانه را می آزارد. بنابراین مردم به نوشــیدن آب 
آلوده، آلودگی هوای برگرفته از صنعت و صدا و دود و ترافیک ســنگین 
اعتراض دارند. اما تعریف همه جانبه تر و مناســب تری هم وجود دارد 
که تأثیر آن را بر مجموعه ای شــامل انســان، مورد تأکید قرار می دهد. 
ایــن تعریف نیازمند توجه به آلودگی از جنبه محیط  زیســت و بازنگری 
در مفهوم سنتی جایگاه انسان روی زمین است. بوم شناسی شاخه ای از 
علم است که به رابطه انواع حیات با یکدیگر و با محیط شان می پردازد. 
زیســت بوم واحد پایه ای در بوم شناسی است؛ شامل مجموعه کاملی از 
گیاهان و جانوران که در نــوع خاصی از محیط زندگی می کنند. جنگل 
و دریاچه هرکدام یک زیست بوم است. هر زیست بوم چهار عنصر دارد؛ 
محیــط غیرجاندار، تولیدکننــدگان، مصرف کننــدگان و تجزیه کنندگان. 
محیــط غیرجاندار شــامل نور خورشــید و آب و اکســیژن و کانی ها و 
گیاهان و حتی جانوران مرده اســت. تولیدکنندگان عبارت اند از گیاهان 
ســبز که از فیتوپالنکتون ها شــروع شــده تا درختان غول آســا را دربر 
می گیرد. این گیاهان توانایی فتوســنتز و اســتفاده از آن برای تولید غذا 
را دارند. مصرف کنندگان جانوران هســتند. علف خوارانی که از گیاهان 
تغذیه می کنند و گوشــت خوارانی که از ســایر جانوران تغذیه می کنند. 

تجزیه کننــدگان عبارت اند از باکتری ها و قارچ ها و حشــرات که گیاهان 
و جانــوران مرده و پســماند آنها را تجزیه می کننــد. تجزیه کنندگان در 
جریــان فرایندهای مختلف انرژی آزاد می کننــد و مواد آلی را به خاک 
بازمی گرداننــد. این مــواد آلی به مــوادی برای اغذیــه گیاهان تبدیل 
می شــوند و دوباره این چرخــه ادامه دارد. زیســت بوم از جنبه نظری 
چرخه ای بســته است. اما عمال به سختی زیست بومی در حالت تعادل 
کامل قــرار می گیرد. تغییــرات طبیعی به طور پیوســته در حال وقوع 
اســت و به تدریج ترکیب زیست بوم را تغییر می دهد. در زیست بومی که 
گونه های زیادی از گیاهان و جانوران در آن زندگی می کنند، این تغییرات 
طبیعی احتماال اختاللی ایجاد نمی کند. اگر یکی از گونه ها نابود شــود، 
گونه های دیگری هســتند که چرخه انرژی و مــواد را ادامه می دهند. 
برعکس، اگر در زیســت بومی تنها چند گونه زیستی وجود داشته باشد، 
تغییرات محیطی ناگهانی ممکن اســت حیات آن را فروبریزد، همچون 
از بین رفتن یک یا دو نوع از گونه ها. در زیســت کره، آن قسمت از جهان 
کــه حیــات در آن امکان وجود دارد نیز این قانون حاکم اســت. هر جا 

تنوع وجود ندارد، زیست بوم با خطر بی ثباتی و فروپاشی روبه روست.
انسان ها   در   زیست بوم

انســان مانند تمام موجودات زنده، یکی از عناصر زیســت بوم های 
مختلف اســت. اما برخالف بیشــتر موجودات زنــده می تواند چنان بر 
زیســت بوم غلبه کند که نقش ســایر عوامل را تحت الشعاع قرار دهد. 
جایگاه انســان در جهان همواره چنین برجسته نبوده است. زمانی که 
جمعیت انســانی اندک بود و با شــکار و جمع آوری غذا و کشــاورزی 
زندگی ساده ای داشــتند، امکان داشت در زیست خوانی مستقر شوند یا 
در آن نقشــی داشته باشــند، بی هیچ توانایی تســلط بر آن زیست بوم. 
اســتفاده از شــخم و رام کردن حیوانات نقطه شروع تســلط انسان بر 
زیســت بوم بود. اداره مزرعه برای گذران معیشــت یک خانواده نمونه 
یک زیست بوم ســاده اســت که ویژگی های آن با نیازهای انسان کامال 
همخوانی دارد. کشــاورزان محصوالت و دام هایی را پرورش می دهند 
که نیاز خانواده را برآورده کند. برای مثال غالت انرژی خورشــید و مواد 
غذایی خاک را به غذا تبدیــل می کنند. دام ها آنها را می خورند تا مردم 
از شــیر و گوشت آنها اســتفاده کنند. آنها مصرف کننده هستند. مدفوع 
حیوانات در مزارع پخش و تجزیه می شــود و مواد غذایی الزم را برای 
محصول بار بعدی به خاک بازمی گرداند. یک مزرعه تولید مواد غذایی 
براساس استانداردهای جدید، زیســت بومی ساده قلمداد می شود، اما 
نســبت به علفزارها یا جنگل هایی که جانشین آن شده بسیار مصنوعی 
و تخصصی اســت. زیســت بوم های کشــاورزی فاقد تنوع زیستی اند و 
در نتیجه به شــدت آســیب پذیرند. مزارع بدون مراقبت دائمی توسط 
کشــاورزان به ســرعت به چمن زار یا جنگل تبدیل می شوند. اگر شرایط 
آب و هوایی نوسان داشته باشــد، بی نظمی محیط زیستی پدید می آید. 
در جامعه صنعتی پیچیده امروز، انســان ها زیست بوم هایی مانند شهر 
ایجاد کرده اند. شهرها بســیار خاص و پیچیده اند و آسیب پذیر و در این 
دوره و زمانه با به کارگیری گســترده فناوری، کماکان بی خردانه اداره و 
مدیریت می شوند. قصد نداریم از شهر خاصی نام ببریم؛ اما ردیف کردن 
دوجین شــهری که بی مباالت اداره می شوند، نه در ایران و نه در جهان 
کار سختی نیســت. برای نمونه زمانی که هوای شهر در تابستان بسیار 
داغ می شود، بخش مهمی از آن به واسطه وجود خیابان ها و جاده های 
آسفالت شده ای اســت که بر اثر تابش خورشید گرم می شود. انسان در 
سایه فناوری، با به کارگیری دستگاه تهویه مشکل خود را داخل خانه ها 
و اداره ها حل کرده اســت، اما با مصرف انــرژی هوا را آلوده می کند. یا 
از منظر دیگر با قطع درختان و توســعه شــهر، هم زمان به گرم ترشدن 
شــهر و زمین دامن زده و هم زمان هم با دستگاه تهویه فرایند سرمایش 
را با هزینه ای هنگفت انجام می دهد. جان کالم اینکه این نوع اســتفاد 
از فناوری، شــهرها را و حتی در ســایه بی مدیریتی، روستاها را به مرکز 
بسیاری از مشکالت زیست محیطی تبدیل کرده است. برخی دانشمندان 
مشــغول مطالعه و پژوهش درباره آلودگی شهری هستند که به دست 
انســان رخ داده، حیات انســان و نیز حیات جانوران و گیاهان را هم به 
مخاطره انداخته است. دانشمندان به دو نکته رسیده اند؛ نخست اینکه 
اگر دیر اقدام شود ممکن است نتوانیم بحران را مهار کنیم و دیگر آنکه 
ممکن اســت بحران های وسیع تری باشند که هنوز سر باز نکرده اند، اما 

دیر یا زود گریبان انسان را خواهند گرفت.

آلودگی محیط   زیستی و  بحران های از  پرده برون افتاده
انسان چگونه در مرکز تولید مشکالت زیست بوم قرار گرفته است

گلناز روستایی


