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  م٢٠٠٧ نومبر ١٧ –شپيگل آنالين 
   انجينير کريم عطائیمديپلو

  
  

  راپوريکه زنگ خطر را به صدا می آورد
  

  متخصصين اقليم در ملل متحد  سناريوهای مشکل را نشان می دهند
  

   - آب گردند، يخچال ها خواهند توانست
می تهديد  ساری سالی ها، ازدياد امراضبا بلند رفتن حرارت، آب خيزی ها، خشک. حو خواهند شدحيوانات و نباتات م

گرمی حرارت در سرعت . راپو انتشار يافتۀ اقليم از طرف ملل متحد تصويری تاريکی را به نمايش می گذارد: کنند
  . ممکن بطی گردد–شده نمی تواند متوقف روی زمين ديگر 

  
 در والنسيا متتخصصين امروز  .ه است  به اساس بيان شورای اقليم جهانی بدوک شک تغير اقليم شروع شد-نسياوال

به .  معرفی کردندIPCC ( Intergovermental Panel on Climate Change)راپور جديد اقليم را از طرف 
 به اثبات  آب های بحری و هم چنان بلند رفتن سطح ابحار و   هوا، ازدياد حرارت دراساس اين راپور، با پيمايش ها

بدترين سناريو های  آی، پی، سی، " رال ملل متحد در معرفی راپور در والنسيا گفت، بنکی مون سکرتر جن. می رسد
 ."  انسان را به هراس می اندازد، مانند فيلم های ساينس فيکشن،سی

 
  مانند يک فيلم ساينس فيکشن: فجورد يخ در گرون لند

  
  

در بالی که   از طرف ملل متحد اساس تحقيقات علمی رای برای کنفرانس اقليم،اين راپور که اآلن تکميل گرديده است
  محققين از– سند دست داشته سه قسمت تقريبًا معلوم را احتوا می کند. درماه دسمبر داير می گردد، تشکيل می دهد

 خواهند توانست بسيار بزودی  ها يخچال:اخطار می دهند"  آنی و غيرقابل احياشدنسقوط"ناگوار تغير اقليم  عواقب
  . آب شوند، حيوانات و نباتات محو گردند

  
  

  اعالم خطر به جهان: راپور آی، پی، سی، سی
  

  
•  
  

Fehler!
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ساحات محو ياد امراض ساری و ی ها، ازدست رفتن زمين های ساحلی، ازد آب خيزی ها، خشکسال،زدياد حرارت ابا
شده شناخته  زمين  در روی انسان به حيث عامل ازدياد حرارت، در راپور.  کنندتهديد می ١" هاکورال" یوسيع
) ٧،٠( به  اکنون . گردد درجۀ سانتيگريد گرم٢شتر از عواقب سنگين را بايد انتظار برد اگر آتموسفر  با بي. است

 بلکه در نهايت –بلند رقتن در جۀ حرارت نظر به راپور آی، پی، سی، سی قابل توقف نيست . رسيده استدرجه 
   .خواهد شدکرده ک ِرِب

تيک تغير اقليم  ستراتيژی محيط را نشان می دهد که عواقب دراما،ور راپِ  بنکی مون قسمت آخر و چهارمينبه نظر
که با  آنها می ديده می شوند  ، راه های واقعی و قابل تمويل راپور آی، پی، سی، ِسی،  ازاو می گويد.  در بر داردرا

 جهانی بين همه کشور ها باز ۀراه  برای يک موافق بايد "کنفرانس اقليم در بالی" در.توان تغير اقليم را مهار نمود
  .دگرد

  
 شرقی اسپانيه روز جمعه روی يک  مسوده که سه قسمت متذکرۀ راپور را جمع بندی کند، به هيئت ها درشهر ساحل

پروتوکول اقليم نامۀ بعدی  علمی مذاکرات را برای يک موافقتاعداد و ارقام شورای اقليم جهانی  اساس. موافقه رسيدند
  .د، پيش بينی می کند دسمبر در جزيرۀ بالی اندو نيزيا شروع می گرد٣ که بتاريخ  را"کيوتو"در

  
 رئيسۀ هيئت امريکانی در مذاکرات شورای اقليم .تقبال بعمل آمد اس، راپور ملل متحد در مورد اقليمدر واشنگتن از

 او در برابر ". نايل گرديديم  شدهما به يک موقف نهايت موازنه ": گفت"شارون هايس"آی، پی، سی، سی، 
  تثبيت گردد که محتوای راپور نهائی با معيار های ، تااين بودريکا امهدف اضالع متحده :"ژوناليست ها گفت 

   ".حاضرۀ علمی تطابق داشته باشد
  

مسؤول محيط . تغير اقليم خوش بينانه بودبا همزمان اظهارات امريکائی ها در مورد پيشرفت های ممکنه در مبارزه 
از پيشرفت مذاکرات ما " :  به بالی گفتداشت با نظر)Jim Connaughton(زيست در قصر سفيد، جيم کناوگتن 

هم چنان او .  موافق باشيم نقاط  اکثراو در برابر ژورناليستان می گفت، معلوم چنين است که ما در." مطمئن هستيم
  در روی ولی بدون اينکه اعداد و ارقام مشخص را در جلو گيری از ازدياد حرارت. تاکيد کرد که عجله در کاراست

  .ئه کرده باشدزمين ارا
 
 

  
  
  
  

  تغير اقليم در هشت منطقۀ زمين

  
  
  

حمايه .  گرديد، دايرراپور آی، پی، سی، سی با جائزۀ صلح نوبل  تقدير بعد از کی بود کنفرانسی اسپانيه اوليناجتماع
انسان بايد با تغير اقليم که خودش مسبب آن است جدًا بمقاله . کنندگان محيط زيست اميد وارند راپو موثر واقع گردد

. اين است تقاضای اجتماع شورای اقليم ملل متحد.  توان تقليل بخشد تا حد رابپردازد و مقدار توليد گازهای گلخانه يی
هيچ سياست مدار گفته نمی تواند که او حال "  ديروز گفت، WWF متخصص اقليم از وی وی ِاف "هان ويلورين"

  ."چيزی نمی داند
.  نمی ماندل بی تأثيری سال های طويا فعاليت های سياست مداران بر درمشوره ها در والنسيا مهره اول کار است و

توپ اکنون درميدان . فتار جدی آی، پی، سی، سی  حکومات را به اقدامات جدی وامی داردگ: "يدن می گويلوريو
  ."  لولدیمسياست 

شهادت از  يک پرو گرام WWF وی وی ِاف ،چون بسياری از انسان ها چشم های خويش را از تغير اقليم می بندند
راپور های کنترول شدۀ انسان ها از تمام جهان بايد نشان دهند که تغير اقليم از :  گرفتاقليم را روی دستبحران 

 در اثر ،يک کمپنی توريستی که برای غوطه زدن در زير آب فعاليت دارد. همين حاال در زندگی انسان موثر است

                                                           
  1  زوسيولوجی نباتات، محيط زيست نباتات، جغرافيای نباتات  
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زندگی خود بيم داشته آيندۀ روی از در نامالدار که يک کورل ها همچنان بيم دارد مثل اين ازبين رفتن ،تغير اقليم از
  .باشد

   را از باال نشان می دهدتغير اقليم: ت ي ستيالیفوتوها

      
  

درين . بد، تحت مذاکره گرفته می شودم خاتمه می يا٢٠١٢لی موافقتنامۀ بعدی پروتوکول کيوتو که در سال در با
امريکا و هم چنان قدرت های در حال . های گلخانۀ را عهده دار گرديدندممالک صنعتی تقليل توليد گازموافقتنامه 

تر در پيش اجراآت آينده جدی محققين تاکيد دارند که تنظيم نمودن . رشد اقتصادی مانند چين از قبولی آن سر باز زدند
  . شدگرفته خواهد

  
  پايان
  
  


