ﻫﺸﺪار  ۱۱ﻫﺰار داﻧﺸﻤﻨﺪ از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ؛ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﻠﯿﻤﯽ زﻣﯿﻦ اﺿﻄﺮاری اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﺑﯿﺶ از  ۱۱ﻫﺰار داﻧﺸﻤﻨﺪ از  ۱۵۳ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ را ﺑﻪ ﺻﺪا در آوردﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺮﯾﻪ  BioScienceﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای را ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ:

ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ و ﺑﯽ ﭘﺮده اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ در ﺣﺎل روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
اﺿﻄﺮاری اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺤﺮان ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ زﯾﺎد در ﺣﺎل ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪن اﺳﺖ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد وﺧﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و اﯾﻦ ﺑﺤﺮان اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در واﻗﻊ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اوﺿﺎع »ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺖ« و اﻟﺒﺘﻪ اراﺋﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ درک در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺴﺎن روی ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺶ
ﺣﻮزه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری را ﺗﺒﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.

دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﻮاﻓﻖ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭘﺎرﯾﺲ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده
اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه  ۱۱ﻫﺰار ﻧﻔﺮی از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﻪ »ﻫﺸﺪار داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﻬﺎن در ﻣﻮرد
اﺿﻄﺮار اﻗﻠﯿﻤﯽ« ﻧﺎم دارد ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ
از ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻮاﻓﻖ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭘﺎرﯾﺲ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد؛ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺘﻤﺮدان  ۱۸۸ﮐﺸﻮر
دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻮد.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺸﺪار داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﺧﻮد آورده اﻧﺪ:

 ۴۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از اﯾﻦ ﻣﺨﻤﺼﻪ رﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ.

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی دﻣﺎی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ زﻣﯿﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
اﺛﺮﮔﺬاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ روی ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﺤﺮان ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان دارد .ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺼﺎﻋﺪات ﮐﺮﺑﻨﯽ دارﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﺼﺎﻋﺪات آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ

اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ از ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯽ درﻧﮓ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺘﺎن
را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ زﻣﯿﻦ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای

ﮐﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم راه اﻧﺪازی ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮﺳﺮ راه ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

