ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻧﻘﺶ ﻗﺎﭼﺎق
ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ در ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن درﺑﺎره
ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺸﺪار داده اﻧﺪ.
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۲۱۴.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﭘﯽ دارد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدی اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﭘﺮ ﺳﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﺮای
ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ زداﯾﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺟﺒﺎری اﻓﺮاد و ﺷﺪت

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ از ﺟﻨﻮب ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ و رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺘﻤﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺒﻮر از آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻫﺎ در اﯾﻦ
ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار از دﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮران ﺷﺮوع ﺑﻪ اﯾﺠﺎد راه ﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﺮود و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺮده

اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط از دل ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺎی ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ .ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺒﻬﮑﺎر ﺑﺮای ﺧﺮج ﮐﺮدن

ﺑﺪون دردﺳﺮ ﭘﻮﻟﻬﺎﯾﺸﺎن روی دام ﭘﺮوری و ﮐﺸﺎورزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ دو ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺮﺗﻊ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ دام ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﺶ رﯾﻪ ﻫﺎی زﻣﯿﻦ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه و داﻣﻨﮕﯿﺮ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۲۰درﺻﺪ از ﮐﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی

ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮕﻞ زداﯾﯽ اﺳﺖ ،از اﯾﻨﺮو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺳﻪ ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و در آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ در
ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در »ﮐﺮﯾﺪور ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺮﮐﺰی« در ﻫﻨﺪوراس،

ﮐﺎﺳﺘﺎرﯾﮑﺎ و ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞ زداﯾﯽ در دﻧﯿﺎ را دارد.

ﺧﻼﻓﮑﺎران ﭘﺲ از ﺟﻨﮕﻞ زداﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ارﻋﺎب و ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﯽ را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻘﺪان ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻘﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺧﻼﻓﮑﺎران را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﻨﯿﻔﺮ دوﯾﻦ« ﻣﻘﺎوﻣﺖ در

ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ از دﺳﺖ دادن ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻮﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا

ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ و ﮐﺎرﺗﻞ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺰ ﻗﺪم ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

