پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،48شمارة  ،1بهار 1395
ص69-87 .

تحلیل تأثیر تغییرات آبوهوایی و چالشها
و فرصتهای حاصل از آن بر بحرانهای منطقهای
مسعود اخوان کاظمی -استادیار دانشگاه رازی
سارا ویسی -دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

پذیرش مقاله1392/08/19 :

تأیید نهایی1393/06/26 :

چکیده
این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی ،با استناد به آمارها و دادههای عینی و در
چارچوب نظریة واقعگرایی ،بهدنبال بررسی تأثیرات چالشها و فرصتهای ناشی از تغییرات
آبوهوایی بر بحرانهای منطقهای است .یافتهها بیان میکند در دهههای اخیر ،افزایش انتشار
گازهای گلخانهای ناشی از رشد سریع جمعیت از یکسو و تشدید فعالیتهای اقتصادی و
صنعتی بشر از سوی دیگر ،موجب ایجاد تغییرات آبوهوایی در مقیاسی جهانی شده است.
افزایش دمای هوا ،باالآمدن سطح آبها و نوسانهای بارندگی ،مهمترین پیامدهای تغییرات
آبوهوایی هستند که ادامة حیات بشر را با چالشها و گاه فرصتهای تازهای مواجه کردهاند.
امروزه کمبود ذخایر آب شیرین و منابع غذایی ،شیوع بیماریهای واگیردار و مهاجرت از جمله
چالشهایی است که بهویژه مناطق حارهای و کشورهای درحالتوسعة واقع در اطراف خط استوا
را درگیر کردهاند .در مقابل ،پیشبینی میشود در دهههای آتی ،ذوب یخچالهای عظیم،
یخبندانهای دائمی و کاهش سرمای شدید در مناطق قطبی ،بهویژه قطب شمال ،فرصتهای
تازه و شرایط مساعدی را برای سکونت در این مناطق ،استخراج ذخایر ارزشمند کانی ،فسیلی
و غذایی و نیز دستیابی به راههای ارتباطی تازه فراهم آورند و به کشورهای توسعهیافتة واقع در
اطراف قطب شمال بیش از دیگر دولتها بهره برسانند .بدیهی است هریک از این چالشها و
فرصتها ،بهنوعی زمینه را برای تشدید دشمنیها و تضادهای دیرین هموار میکنند یا حتی
موجب بروز تنشها و درگیریهای تازه میان کشورهای مختلف جهان میشوند و بهاینترتیب
تحولهای جدیدی را در منطقه رقم میزنند.

کلیدواژهها :امنیت بینالمللی ،بحرانهای منطقهای ،تغییرات آبوهوایی ،گرمشدن زمین،
واقعگرایی.

 نویسندة مسئول09188316539 :

Email: mak392@yahoo.com
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مقدمه
فعالیتهای بشری از ابتدای تاریخ ،تأثیرات شایان توجهی بر اقلیم و آبوهوای منطقهای برجای نهادهاند .چراندن حیوانات
اهلی ،سوزاندن جنگلها و بریدن درختان برای افزایش زمینهای کشاورزی ،به ایجاد و گسترش مناطق بیابانی منجر
شده و به تداوم هرچه بیشتر بیابانها یا پدیدة «بیابانزایی» انجامیده است .این پدیده در دهة  1970موجب خشکسالیها
و قحطیهای شدید و طوالنیمدت در صحرای آفریقا شد ،جان بیش از  100هزار نفر را گرفت و بنیانهای نظام اقتصاد
ابتدایی و معیشتی را در آنجا ویران کرد .با ورود به قرن  ،21رشد سریع جمعیت و جاهطلبیهای دولتهای صنعتی (در
رأس آنها آمریکا و چین) موجب افزایش انتشار گازهای گلخانهای و سپس تغییرات آبوهوایی در مقیاس جهانی شد.
گرمشدن زمین ،باالآمدن سطح آبها ،اختاللها و نوسانهای شدید بارندگی ،از مهمترین پیامدهای تغییرات آبوهوایی
است که در مناطق مختلف زمین به شکلهای گوناگون آثار و پیامدهایی را برجای مینهد .از اینرو ،پژوهش حاضر
درصدد است ضمن شناخت «تغییرات آبوهوایی و چالشها و فرصتهای ناشی از آن» ،به بررسی ارتباط میان این
تغییرات و بروز بحران در مقیاس منطقهای بپردازد .درنتیجه ،این پژوهش میکوشد به پرسش اصلی پژوهش در زمینة
چگونگی تأثیر تغییرات آبوهوایی آتی بر بحرانها بهویژه در مقیاس منطقهای پاسخ دهد .فرضیة مطرحشده در پاسخ به
پرسش مذکور اینگونه است« :تغییرات آبوهوایی با چالشها و فرصتهایی که بهمرور ایجاد میکنند ،از یکسو موجب
احیا و تشدید درگیریها و بحرانهای مزمن در نواحی حارهای در اطراف خط استوا میشوند و از سوی دیگر ،زمینه را
برای شکلگیری تنشها و بحرانهای تازه ،بهویژه در مناطق نزدیک دو قطب شمال و جنوب مهیا میکنند.

مبانی نظری
مسئلة جدال بر سر کسب منابع کمیاب میان انسانها ،از دیرباز مورد توجه متفکران و صاحبنظران علوم اقتصادی،
سیاسی ،روانشناختی ،زیستشناسی و ...بوده است .در تفکرهای سیاسی ،این نظریه با تغییرات جزئی در دیدگاههای
مکتب واقعگرایی و بنیانگذاران آن ،توسیدید ،ماکیاولی و هابز و نیز پیروانی مانند مورگنتا ،والتز ،آرون ،نیبهور ،جرج کنان،
کسینجر و ...بهوضوح به چشم میخورد.
توماس هابز ،برخالف ارسطو که انسان را بهطور ذاتی حیوانی سیاسی و اجتماعی تلقی میکرد ،انسان را موجودی
ستیزهجو قلمداد میکند .بهباور وی ،در نهاد انسان ،سه انگیزة اصلی وجود دارد :رقابت ،بیاعتمادی و کسب افتخار .حالت
اول ،انسان را به کسب سود بیشتر وادار میکند .حالت دوم موجب میشود آدمی برای دفاع از خود و حفظ شرایط مطلوب،
از قوة قهریه استفاده کند و حالت سوم برای نامآوری و احراز مقام ،انسان را به تاختن به همنوع خود وادار میسازد (جونز،
 .)122 :1388درحقیقت ،هابز دلیل تأسیس دولت را چارهجویی برای مشکل «جنگ همه علیه همه» میداند و برهمین
اساس میگوید« :آرزوی آرامش و بهرهمندی از لذتهای حسی ،آدمیان را بر آن میدارد تا از قدرتی عمومی اطاعت
کنند ...ترس از مرگ و جراحت نیز بههماندلیل ،آدمیان را به فرمانبرداری از قدرتی عمومی ،متمایل میسازد» (هابز،
 .)139 :1389بدینسان ،واقعگرایان دولت را بهمعنای «دمیدن روح حیوان در انسان و انسان در دولت و دولت در نظام
بینالملل» تعبیر میکنند .انسانها برای بهدستآوردن منافع شخصی خود تالش میکنند و دولتها نیز از مزایای این
تالش بهرهمند میشوند .درنتیجه ،اگر انسانها سود و زیان انجام کاری را محاسبه کنند ،دولتها نیز در هر اقدامی سود و
زیانش را ارزیابی میکنند .در چنین وضعیتی ،اگر مزایای جنگ بیش از زیان آن باشد ،دولتها وارد جنگ میشوند
(عسگرخانی و رحمتی.)141 :1389 ،
با توجه به اینکه پژوهش حاضر برمبنای اندیشههای مکتب واقعگرایی انجام گرفته است ،بهاختصار به مفاهیم و
فرضیههای اصلی آن اشاره میشود:
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 .1نظام بینالملل آنارشیک :برخالف عرصة داخلی ،در نظام بینالملل ،هیچ قدرتی برای جلوگیری از اعمال زور یک
دولت دولتهای دیگر وجود ندارد.
 .2دولتمحوری :دولتها بازیگران اصلی نظام بینالمللی هستند.
 .3قدرت :ویژگی سیاست بینالملل ،تالش برای کسب ،حفظ و افزایش قدرت است.
 .4عقالنیت :دولتها پیش از اقدام به هر عملی ،به محاسبة هزینه -فایدة آن میپردازند.
 .5بقا :پیششرط دستیابی به اهداف ملی ،بقاست.
 .6خودیاری :دولتها میکوشند برای بقا ،به خود اتکا کنند نه به تضمین دیگری (کالینز.)16 :2010 ،
مکتب واقعگرایی ،ریشههای درگیری میان دولتها را قبل از هرچیز به سرشت آنها مربوط میداند .از این دیدگاه،
تالش دولتها برای کسب ،حفظ و افزایش قدرت خود و بینصیبکردن دیگران از آن ،در ذات آنها ریشه دارد .از اینرو،
دولتها همواره برای ارتقای اعتبار بینالمللی خویش ،بر سر تصاحب امکانات در این راستا ،با هم منازعه میکنند .بدیهی
است بهدستآوردن و کنترل منابع و ذخایر کمیابی مانند آب ،گاز ،نفت ،مواد غذایی یا حتی سلطه بر تنگهها ،گذرگاهها و
مناطق راهبردی بینالمللی و ، ...از مهمترین این عاملهاست .در دیدگاههای سنتی ،میان دو مقولة «امنیت» و «قدرت»،
رابطهای مستقیم وجود داشت ،اما براساس شواهد ،امروزه و در آغاز قرن  ،21امنیت با پدیدة تغییرات آبوهوایی گره
خورده است؛ یعنی این تغییرات با خسارتها و فرصتهایشان ،زمینه را برای تشدید نزاعها و کینههای قدیمی و حتی
ظهور تنشها و درگیریهای تازه ،مساعد میکنند.
بیگمان بعضی مناطق ،بهدالیلی بیش از دیگران درمعرض تغییرهای آبوهوایی قرار دارند .پیشبینیها بیانگر آن
است که گرمشدن زمین (حداقل در ابتدا) بیشترین تأثیر را بر قطب شمال ،آفریقا ،خاورمیانه و آسیا برجای میگذارد
(هیئت میانحکومتی درباب تغییرات آبوهوایی2007 ،ب) .لی ،بهطورکلی این مناطق را با دو عنوان «کمربند استوایی» و
«کمربند قطبی» دستهبندی کرده است .او پیشبینی میکند اغلب درگیریها در قرن  21حول این دو کمربند رخ
میدهند و افزایش جهانی دمای هوا ،در تعریض این کمربندها و تشدید تنشها در اطراف آنها ،آثار مستقیمی برجای
میگذارد (لی .)7 :2009 ،از نظر او ،کمربند استوایی با مساحتی حدود  24،902مایل ،کرة زمین را با بیش از  40کشور
دربرمیگیرد و شامل مناطق و کشورهای گرمسیری و بیابانی واقع در میان دو مدار رأسالجدی و رأسالسرطان در عرض
خط استوا میشود .این کمربند که بیشتر شامل کشورهای درحالتوسعه است ،از پایین بهسمت مناطق جنوبی آفریقا و از
باال بهسمت آسیای مرکزی در حال پیشروی است .در نیمکرة غربی ،این کمربند شامل بخشهای جنوبی آمریکای
شمالی (مکزیک و آمریکای مرکزی) و بخشهای شمالی آمریکای جنوبی است و در نیمکرة غربی ،آفریقای شمالی،
مراکش و سومالی را به دریای سرخ ،خاورمیانه ،بینالنهرین و سپس آسیای مرکزی (ایران ،ترکیه ،قزاقستان و قسمتهای
غربی آسیای جنوبی) ،فالت تبت و بیابان گبی متصل میکند (همان .)8 :امروزه کمربند دیگری ،بهتدریج در اطراف قطب
شمال درحالشکلگیری است 1.این کمربند برخالف کمربند استوایی ،اغلب کشورهای توسعهیافتة جهان را پوشش
میدهد و با مساحتی حدود  10،975مایل ،قطب شمال را با کمتر از ده کشور دربرمیگیرد .این مسئله نهتنها بهدلیل
کوچکتربودن مساحت این کمربند است ،بلکه به این سبب است که بزرگترین کشورهای جهان در نیمکرة شمالی قرار
دارند (همان.)13 :

 .1پیشبینی میشود در قرن آتی ،کمربند دیگری نیز اطراف قطب جنوب شکل گیرد .این کمربند با تأخیر تشکیل میشود؛ زیرا زمین حرارت
را بسیار بیشتر از آب در خود نگه میدارد و بیشتر خشکیهای جهان در نیمکرة شمالی قرار دارند .پس این مناطق بسیار بیشتر از تغییرات
آبوهوایی تأثیر میپذیرند؛ بنابراین ،بیشترین و شدیدترین تغییرات ابتدا در اطراف کمربند قطبی شمالی رخ میدهد.
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نقشة  .1کمربندهای تنش درحالشکلگیری قطبی و قدیمی استوایی تنش
منبع :لی13 :2009 ،

در این میان ،قارة آفریقا ،بهویژه صحرای بزرگ آن (بهعلت گرمای شدید) و نیز جنوب آفریقا (بهعلت کمبود شدید
بارندگی) ،بیش از همه گرفتار مصائب ناشی از تغییرات آبوهوایی هستند و آسیبها و تهدیدها در آنها ،از دیگر مناطق
شدیدتر و گستردهتر است (هیئت میانحکومتی درباب تغییرات آبوهوایی2007 ،ج) .آفریقاییها ،اغلب مشکلهای خود را
از چشم دولتهای توسعهیافته و صنعتی میبینند .یووری موسوونی ،رئیسجمهور اوگاندا ،در اجالس سران سازمان وحدت
آفریقا در آوریل  ،2007تغییرات آبوهوایی را اقدامی تهاجمی و حربهای نامید که دنیای توسعهیافته علیه دنیای درحال
توسعه بهکار بسته است .وی در پایان ،برای خسارتهایی که بهدلیل گرمشدن جهانی هوا بر ملل آفریقایی وارد شده بود،
درخواست غرامت کرد (کالرک .)2007 ،کشورهای توسعهیافته بیش از دیگران مسئول تولید گازهای گلخانهای و گرم
شدن زمین هستند و بعضی مناطق توسعهیافته در کمربند قطبی ممکن است از تأثیرات مثبت گرمشدن هوا بهرهمند
شوند ،اما در بلندمدت آثار زیانبار این گرمایش ،برای کشورهای مختلف از جمله پیشرفته و غیرپیشرفته بهطوریکسان
خطرناک است .همانطورکه بعضی از پژوهشهای اخیر در زمینة «تغییرات آبوهوا و امنیت» ،بر عواقب سنگین این
تغییرها برای کشورهای پیشرفته تأکید کردهاند؛ برای مثال ،اندونزی با تاریخچة طوالنی از جنبشهای جداییطلب،
دموکراسی شکننده و بیثباتی سیاسی ،بیشترین جمعیت مسلمان و گروهها و جریانهای افراطی را دارد .همچنین
مجمعالجزایر و جنگلهای وسیع ،آن را دربرابر تغییرات آبوهوایی بهشدت آسیبپذیر کرده است .بهاینترتیب ،اندونزی،
پتانسیل الزم را برای بروز و تشدید نارضایتی و مهاجرت در شرایط نامساعد جوی دارد و اگر حکومت آن نتواند در شرایط
بحرانی و دربرابر بالیای طبیعی احتمالی ،بهگونهای مؤثر عمل کند ،گروههای رادیکال و جداییطلب بهسمت چالش با
دولت میروندو پیامدهای این نارضایتی و تنشها ،منافع دنیای غرب را با تهدیدهایی جدی مواجه میکند (باسبی:2007 ،
 .)8 -7همچنین وقوع حوادثی مانند توفان کاترینای آمریکا در سال  ،2005نشان میدهد که حتی ملل توسعهیافته و با
ظرفیت باال برای تطبیقدادن خود با شرایط جدید در مقابل حوادث شدید ناشی از تغییرات آبوهوایی آسیبپذیرند .این
توفان قسمتهای زیادی از شهرها را ویران کرد ،موجب بیش از  80میلیون دالر خسارت شد ،بیش از  1800نفر کشته و
حدود  270هزار نفر بیخانمان برجای گذاشت و به تأسیسات زیربنایی از جمله پاالیشگاههای نفت آن خسارت وارد کرد.
ایاالت متحده در این زمان درگیر جنگ در افغانستان و عراق بود و مجبور شد امکانات نظامی خود را به پاسخگویی به
وضعیت اضطراری داخلی معطوف کند (همان.)1 :
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روش پژوهش
این پژوهش توصیفی -تحلیلی است و هدف آن توصیف تأثیر تغییرات آبوهوایی و چالشها و فرصتهای ناشی از آن بر
بحرانهای منطقهای ،با استناد به آمارها و دادههای عینی و با استفاده از منابع ،نقشهها ،جدولها و نمودارهای مربوط
برای ارائة تحلیلی منطبق با اطالعات دریافتی است تا مشخص شود تغییرات آبوهوایی چگونه بر شکلگیری یا شدت
این بحرانها در مناطق مختلف جهان اثرگذارند .همچنین چارچوب نظری پژوهش بر دیدگاههای مکتب واقعگرایی و
مهمترین صاحبنظران آن قرار دارد .در پژوهشهای توصیفی ،پژوهشگر درپی کشف رابطة پدیدهها و متغیرهاست و در
آن ،به دریافت حوادث ،توصیف واقعی و منظم رویدادها و موضوعهای مختلف و سپس جمعبندی و ارائة منطبق با
واقعیت میپردازد.

تأثیر تغییرهای آبوهوایی بر بحرانهای منطقهای
تغییرات آبوهوایی بهصورت عام و خاص با ایجاد چالشها و فرصتها ،زمینه را برای بروز تحولهای منطقهای و تشدید
درگیری در مناطق متأثر از این تغییرها هموار میکنند و بهاینترتیب در بلندمدت نظم و امنیت را در بسیاری از بخشهای
جهان با چالش مواجه میسازند.
تولید گازهای گلخانهای (دی
اکسیدکربن ،اکسید نیتروژن ،متان
و سایر کلروفلوئوروکربنها)

افزایش جمعیت  +فعالیتهای
شدید اقتصادی و صنعتی بشری

تغییرهای آب وهوایی (افزایش
دمای هوا ،نوسانهای بارندگی،
باالآمدن سطح آبها)

بروز بالیای طبیعی (خشکسالی،
سیل ،زلزله ،توفان و)...

تنشها ،تضادها ،درگیریها و
بحرانهای منطقهای

تالش برای دستیابی به منابع
باقیمانده از یکسو و فرصتهای
تازه از سوی دیگر

نمودار  .1روند تبدیل تغییرات آب و هوایی به بحرانهای منطقهای

 .1تأثیرات عمومی

«افزایش دمای هوا»« ،باالآمدن سطح آبها» و «نوسانهای بارندگی» اصلیترین پیامدهای تغییرات آبوهوایی هستند
که بر بیشتر بخشهای جهان با درجههای متفاوت تأثیر میگذارند.
الف) افزایش دمای هوا :جین باپیست فوریر ،ریاضیدانی فرانسوی ،در سال  1821سازوکار گرمشدن زمین را
برای اولینبار کشف کرد .وی ضمن درک شباهت میان اتمسفر و گلخانه ،استدالل کرد که گازهای گلخانهای در اتمسفر
زمین مانند هالهای زمین را دربرگرفتهاند و مانع بازگشت مجدد انرژی و گرمای خورشیدی میشوند .این مسئله در
طوالنیمدت به افزایش دمای جهانی هوا و گرمشدن کرة زمین میانجامد .در سال  ،1896شیمیدانی سوئدی به نام
اسوانت آرهینوس ثابت کرد که دوبرابرشدن دیاکسیدکربن در زمین ،به افزایش  5تا  6درجة سانتیگراد دمای جهانی هوا
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میانجامد .سپس با آغاز دهة  ،1950چارلز کیلینگ اولین دانشمندی بود که گروهی را برای سنجش میزان
دیاکسیدکربن در اتمسفر و دریا در مناطقی از قطب جنوب ،کالیفرنیا و جزایر هاوایی تشکیل داد (وودفورد.)256 :2002 ،
بههرحال ،امروزه با صرفنظر از اختالفنظرهای اندک ،دانشمندان معتقدند از سال  1750یعنی آغاز انقالب صنعتی ،به
دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانهای بهویژه دیاکسیدکربن و متان ناشی از فعالیتهای اقتصادی و صنعتی ،بشر درحال
تجربهکردن دورة طوالنیمدت گرمای جهانی آبوهوایی است.
پیشبینیها نشان میدهد بهدلیل افزایش جهانی دمای هوا ،تا سال  2030تمام یخچالهای واقع در قطب شمال و
تا آخر همین قرن ،تمام کوهها و سطوح یخی قطب جنوب ،ذوب خواهند شد (سرز و دیگران )2007 ،و دمای هوا افزایش
خواهد یافت .دانشمندان در سال  2005به این واقعیت تلخ پی بردند که زمین دربرابر افزایش گازهای گلخانهای جو،
واکنشهای بیرونی نشان میدهد و مهمترین آنها ذوبشدن الیههای زیرین یخ در اعماق زمین است که موجب
آزادشدن کربن یخها و گرمشدن اقیانوسها میشود و همچنین مرگ پالنکتونها را -که در جذب دیاکسیدکربن نقش
دارند -درپی دارد (برگ .)117 :2009 ،یکی دیگر از عمیقترین تأثیرات افزایش دمای هوا در قطب شمال ،ذوب یخهای
دائمی در این منطقه است .پژوهشها نشان میدهند ذوب یخهای دائمی که حدود  24/5درصد از کل مساحت قطب
شمال را تشکیل میدهد ،عاملی مهم در افزایش جهانی دمای هواست (هیئت میانحکومتی درباب تغییرات آبوهوایی،
 .)821 :2001این سرزمینهای یخزده ،میزان زیادی از گاز دیاکسیدکربن و متان ( 500میلیون تن ،برابر با  70درصد
کربن کنونی در اتمسفر) در خود دارند و درصورت آبشدن ،آنها را وارد اتمسفر میکنند (دوپونت و پی یرمنت:2006 ،
 .)69همچنین درصورت ذوب این یخها ،قدرت انعکاس اشعههای خورشیدی نیز در این سرزمینها کاهش مییابد؛ زیرا
زمینهای پوشیده از یخ ،گرما را به اتمسفر انعکاس میدهند؛ درحالیکه زمینهای عاری از پوشش یخ ،گرما را جذب
میکند و در تسریع روند گرمشدن زمین نقش مهمی بازی میکنند.
مطابق گزارش ادارة ملی امور جوی و اقیانوسی آمریکا ،سال  2010گرمترین سال جهان در  130سال گذشته (از سال
 1880به بعد) بوده است .میانگین دمای زمین از ماه ژانویه تا ژوییة سال  2010تا  57درجة سانتیگراد ،یعنی  14درجه
باالتر از رکورد قرن بیستم در سال  1998پیشی گرفته است .کارشناسان معتقدند اگر تدبیری اندیشیده نشود ،در صد سال
آینده دمای کرة زمین بهطور متوسط بین پنج تا شش درجه افزایش مییابد و حتی در کشورهایی مانند آلمان و روسیه،
مردم مجبور میشوند دمای  50درجة سانتیگراد را تحمل کنند .براساس آمارها ،هجده کشور جهان در سال  2010شاهد
گرمای بیسابقهای بودند .دانشمندان ،سال  2010را سال انتقام طبیعت از بشر نامیدند و میزان قربانیان حوادث و سوانح
طبیعی را در این سال ،دستکم  250هزارنفر تخمین زدند .به باور آنها ،دست انسان ،سال  2010را به سالی مرگبار و
پرهزینه تبدیل کرده است .این بالیا حدود  222میلیارد دالر زیان اقتصادی درپی داشتهاند .زمینلرزة هائیتی ،سیل
پاکستان و امواج کشندة گرما در روسیه ،مرگبارترین بالیای طبیعی در سال  2010محسوب میشوند (خبرگزاری العالم،
 .)1389بهاینترتیب ،دانشمندان هشدار دادهاند که زمین بهشدت درحال گرمشدن و دمای هوا پیوسته درحال افزایش
است و جامعة جهانی باید تالشهای مشترکی را برای جلوگیری از بروز فاجعة این گرمایش انجام دهد .بااینحال ،گزارش
چهارمین هیئت میانحکومتی درباب تغییرات آبوهوایی نشان میدهد کاهش  25تا  40درصد انتشار گازهای گلخانهای
تا سال  2020و  80درصد تا سال  ،2050فقط  50درصد به ما شانس میدهد که افزایش دمای جهانی را در حد دو درجة
سانتیگراد حفظ کنیم .گرچه حتی کاهش  80درصدی انتشار این گازها تا سال  2050نیز بسیاری از آسیبها و خطرهای
جدی آن را از بین نمیبرد (هیئت میانحکومتی درباب تغییرات آبوهوایی 2007 ،الف).
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نقشة  .2افزایش دمای هوای سطح زمین از ژانویه تا ژوئن سال 2010
منبعhttp://nsidc.org/sotc/images/surfacetempanon2010.gif :

نمودار  .2روند افزایش دمای جهانی هوا از سال  1979تا 2010
منبعhttp://www.thelobbyist.biz/images/stories/perspectives/graph2011.jpg :

همچنین به باور سولومون ،تغییرات آبوهوایی تا  1000سال دیگر پس از توقف صدور دیاکسیدکربن همچنان
برگشتناپذیر است؛ زیرا اقیانوسها گرمای نهفتهشان را بهکندی از دست میدهند (سولومون.)1704 :2009 ،
ب) باالآمدن سطح آبها :یکی از مهمترین آثار گرمایی گازهای گلخانهای ،باالآمدن آب دریاها و
اقیانوسهاست که بهدلیل افزایش دمای اقیانوسها و ذوب کالهکهای یخچالی و پوشش یخی سطح زمین رخ میدهد.
این مسئله ،مشکلهای عدیدهای برای ساکنان مناطق ساحلی بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ایجاد میکند .پلینگا و
یوتوب ( )56 :2001ضمن مطالعه در زمینة افزایش سطح آبها و مشکلهای ناشی از آن اظهار میکنند« :افزایش سطح
آبها (حتی بهصورت مالیم) ،بهطور شایان توجهی به فرسایش ساحلی و زیرآبرفتن بخشی از سرزمینها ،افزایش
فجایعی مانند توفانهای زمینی و دریایی ،شورشدن آبهای شیرین ،از بینرفتن صخرههای محافظ مرجانی و سواحل
ماسهای منجر شده است و تهدیدی جدی برای حیات بشری ،بقای گونهها ،زمینهای کشاورزی ،توسعة اقتصادی،
تأسیسات و زیربناها بهشمار میرود».
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نمودار  .3روند افزایش جهانی سطح آبها تا سال 2010
منبعhttp://cdn.ihatethemedia.com/wp-content/uploads/sea-level-rise-e1293714765402.jpg :

مطابق پژوهش انجمن بینالمللی محیط زیست و توسعه ،یکدهم مردم دنیا ،یعنی حدود  638میلیون نفر در مناطق
ساحلی و با ارتفاعی کمتر از  10متر باالتر از سطح دریا سکونت دارند .حدود  75درصد این مردم در آسیا زندگی میکنند؛
برای مثال 46 ،درصد از جمعیت بنگالدش در مناطقی با ارتفاع کمتر از  5متر باالی سطح دریا سکونت دارند .پایتخت
این کشور ،داکا با حدود  12/6میلیون نفر جمعیت ،یکی از آسیبپذیرترین شهرها در معرض امواج و توفانهای دریایی
است (باسبی .)8 :2007 ،شواهد بیانگر آن است که حتی کشورهای توسعهیافته و بهویژه مناطق واقع در کمربند قطبی نیز
از آسیبهای باالآمدن آب دریاها در امان نمیمانند .پژوهشها در این زمینه بیانگر آن است که افزایش کربن جو از 445
واحد به  450واحد در میلیون ،موجب ذوب کامل یخچالهای قطبی گرینلند و قطب شمال میشود و بسیاری از جزایر و
مناطق کرانة شرقی آمریکا را که پایینتر از سطح آب دریا قرار دارند ،به زیر آب میبرد (برگ .)116 :2009 ،ژاپن ،هند،
چین ،اندونزی ،مصر ،برزیل ،آرژانتین ،کلمبیا ،پرو و ...از کشورهایی هستند که درمعرض خطر سیالبهای ناشی از
باالآمدن سطح آبها قرار دارند.
ج) نوسانهای بارندگی :تغییرات آبوهوایی ،در الگوهای بارندگی اختاللهایی ایجاد میکند .امروزه وقوع
بارندگیهای شدید بهویژه در نیمکرة شمالی بارها مشاهده میشود ،اما بارندگی در اغلب مناطق گرمسیری ،خشک و نیمه
خشک واقع در کمربند استوایی همچنان روبهکاهش است (هیئت میانحکومتی درباب تغییرات آبوهوایی2007 ،ج).
درحقیقت ،همانطورکه لی پیشبینی کرده است ،مناطق کمربند استوایی از کمبود آب رنج میبرند ،اما مناطق کمربند
قطبی گرفتار معضل فراوانی آب میشوند (لی .)11 :2009 ،البته کشورهای سردسیر نروژ ،فنالند ،دانمارک ،سوئد ،روسیه
و حتی منطقة سیبری ،بهطور چشمگیری شاهد افزایش دمای هوا و بارشهای مکرر خواهند بود .همچنین بهدلیل
طوالنیترشدن فصلهای باروری ،تولیدهای کشاورزی در مناطق مختلف آمریکای شمالی ،در آغاز برای دههها حدود 5
تا 20درصد افزایش مییابد ،اما این مسئله بهمرور به بخش کشاورزی آسیبهای جدی وارد میکند (هیئت میانحکومتی
درباب تغییرات آبوهوایی2007 ،ب .)12 :آفریقای شمالی امروزه بهشدت متأثر از تغییرات آبوهوایی بهویژه در زمینة
دمای هوا و سطوح بارش است .طی دهههای اخیر ،در سراسر این منطقه در زمستان دمای هوا  2/5و در تابستان  4درجة
سانتیگراد افزایش یافته است (در مناطق ساحلی به  2/5تا  3درجه) .سطوح بارش نیز در حدود  20تا  30درصد در فصل
زمستان و حدود  40درصد در تابستان کاهش یافته است که این مسئله در بخشهای غربی شدیدتر است و آثار
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مهلکتری دارد (کریستینسن و دیگران .)869 :2007 ،در این زمینه ،نگرانی عمده در خاورمیانه ،مصر است؛ زیرا کاهش
آب رود نیل در اثر کاهش بارندگی و بخار آن ،تأثیرات منفی شدیدی بر کشاورزی میگذارد .همچنین این وضعیت در
سال  ،2002حدود  3764میلیون دالر به صنعت توریسم مصر خسارت وارد کرد (هالدن.)81 :2007 ،
ذوب یخبندانهای دائمی قطب شمال در بلندمدت ،ضمن خسارتهای وسیعی که به زیرساختها و تأسیسات
زیربنایی در مناطق ساحلی (بهویژه در فدراسیون روسیه) میرساند ،هنگامیکه با افزایش میزان بارندگی همراه شود،
آسیبهای جبرانناپذیری را بههمراه دارد« .هیئت میانحکومتی درباب تغییرات آبوهوایی» نیز در گزارشی در سال
 ،2007در زمینة افزایش بارندگیها میان  20الی  30درصد طی ماههای زمستان و  5تا  10درصد طی ماههای تابستان
هشدار داده است (کریستینسن و دیگران .)883 :2007 ،بارش بیسابقة تگرگهایی به قطر بیش از  20سانتیمتر در
داکوتای جنوبی آمریکا از جمله اختاللهای بارندگی و وقایع طبیعی نامعمول است که در سال  2010رخ داد.

نقشة  .3پیشبینی نوسانهای بارندگی تا پایان قرن 21
منبع(http://www.noaanews.noaa.gov/stories2007Images/global-precip-end-21st-century2.jpg) :

 .2تأثیرات ویژه

تأثیرات ویژه شامل چالشها یا فرصتهای ناشی از تغییرات آبوهوایی است که بر وقوع و تشدید تنشها در مناطق
ویژهای از جهان تأثیرگذار است .این تأثیرها بر مناطق واقع در کمربند استوایی و سپس در کمربند قطبی (شمالی) در زیر
مطرح میشود.
الف) تأثیرها در کمربند استوایی

 .1آب :آب بهعنوان کاالیی جایگزینناپذیر ،نقش بسیار مهمی در ادامة حیات بشر روی زمین بازی میکند .از این نظر،
تنش و درگیری برای دستیابی و کنترل این منبع ارزشمند ،تاریخچهای بسیار طوالنی دارد .پیشبینی میشود در آینده نیز
درگیریهای منطقهای بر سر ذخایر آب شیرین بهدلیل روند روبهرشد جمعیت و تالش دولتها برای صنعتیشدن ،افزایش
یابد .این مسئله بهویژه هنگامیکه با تغییرات آبوهوایی توأم شود ،وضعیت حادتری را ایجاد میکند .نوسانهای بارندگی
که در اثر تغییرات آبوهوایی رخ میدهند ،موجب کثرت و شدت وقوع خشکسالی یا سیالبها میشوند و دسترسی به آب
شیرین را با مشکلهایی روبهرو میکنند .همچنین افزایش دمای هوا موجب ایجاد بخار آب از سطح زمین میشود؛
بنابراین ،این زمینها به آبیاری بیشتری نیاز پیدا میکنند؛ عالوهبراین ،افزایش سطح آب دریاها و اقیانوسها و ورود آنها
به منابع آب قابلشرب ،موجب تغییر در کیفیت این آبها میشود (گلیک.)50 -49 :1989 ،
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جدول  .1رودخانههای با حداقل پنج ملیت
رودخانه

مساحت (کیلومتر)

تعداد کشورها

دانوب
نیجر
نیل
زئیر
راین
زمبزی
آمازون
مکونگ
لکچند
ولتا
گانس برهماپوترا
الب
الپالنه

817،000
2،200،000
3030،000
3،720،000
168،757
141،9960
5870،000
786،000
1،910،000
379،000
1،600،400
144،500
3،200،000

12
10
9
9
8
8
7
6
6
6
5
5
5

منبع :گلیک50 :1989 ،

آمارها دربارة ذخایر آب و تقاضا برای آن تکاندهنده است .حدود  45میلیون نفر در  29کشور جهان با کمبود آب
مواجهاند و دوسوم جمعیت دنیا تا سال  2025زیر فشارهای ناشی از کمبود آب خواهند بود .آبخیزهایی که یکسوم
جمعیت جهان را تأمین میکنند ،بسیار زودتر از آنکه طبیعت آنها را پر کند ،درحال تمامشدن هستند؛ آب نیمی از
رودخانهها و دریاها در دنیا غیرقابلشرب است و بهدلیل پسروی آب ،رودخانههای بزرگی مانند یلو ،گنگ و کلرادو برای
سالهای زیادی امکان ورود به دریا ندارند .پیشبینی میشود پرجمعیتترین مناطق دنیا شامل مدیترانه ،خاورمیانه ،هند،
چین و پاکستان ،در دهههای آتی با کمبود شدید آب مواجه شوند (هانجرا .)366 :2010 ،تالش برای دستیابی به آب ،به
درگیری و جنگهای مسلحانه در مناطق بیثبات کمک میکند؛ حکومتهای شمال آفریقا مثل مراکش ،الجزیره ،تونس
و لیبی با خطر سقوط مواجه میشوند؛ در خاورمیانه ،روند روبهرشد جمعیت از یکسو و ذخایر آب درحالتحلیل از سوی
دیگر ،دشمنیهای دیرینه را در سراسر این منطقه تشدید میکند؛ تالشها برای ایجاد توافقهای صلح اسرائیل -فلسطین
به آیندهای نامعلوم موکول میشود و حتی احتمال جنگ میان اسرائیل و اردن قابلتصور است؛ عراق ،سوریه و ترکیه
درگیر نزاعی شدید بر سر کنترل رودخانههای دجله و فرات میشوند .در کشورهای حاشیة خلیج فارس ،شاهد توسعة
سریع توان هستهای برای نمکزداییکردن آب دریا خواهیم بود و همین امر زمینه را برای افزایش کشورهای دارای
تسلیحات هستهای در منطقه فراهم میکند (گلیک .)44 :1989 ،درحقیقت ،همانطورکه شاهحسین ،پادشاه اردن در پایان
دهة  1990هشدار داد« :آب ممکن است ملتهای منطقه را به جنگ با یکدیگر سوق دهد» (مرکز ملی زیستمحیطی،
 .)19 :2005همچنین در آسیا ،تمام رودخانههایی که از هیمالیا و فالت تبت سرچشمه میگیرند (سند ،گنگ ،برهماپوترا،
سالوین ،مکونگ و یانگتز) در آغاز بهدلیل ذوب یخرودها و پوشش برفی سطح زمین و اقیانوسها ،برای دهههای متمادی
طغیان خواهند کرد و سپس بهدلیل اتمام این سطوح یخی و برفی ،بهویژه در تابستان ،بهشدت رو به تحلیل میروند .این
مسئله به منازعههای گسترده بر سر آب در شبهقارة هند منجر میشود و هند و پاکستان مجهز به سالح هستهای را بر
سر رودخانة سند ،مقابل هم قرار میدهد (هالدن.)81 :2007 ،
پژوهشی آماری نشان میدهد کشورهای همسایهای که رودخانههای مرزی مشترکی دارند ،در رابطه با هم ،تضادها و
درگیریهای بیشتری را تجربه میکنند (گلدیتچ .)2006 ،این تنشها و بحرانها بهویژه با تغییرات آبوهوایی به اوج
میرسند .بیش از  200رودخانه در دنیا شناسنامة چندملیتی دارند .از این تعداد 57 ،رود در آفریقا 48 ،رود در آسیا 36 ،رود
در آمریکای جنوبی و  34رود در آمریکای شمالی و مرکزی واقع شدهاند.
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مطابق پیشبینیها ،کمبود آب شیرین ،تعیینکنندهتر از کمبود غذا و سرزمین خواهد بود (برنامة توسعة سازمان ملل،
 .)2007دسترسینداشتن به آب کافی ،یکی از بحرانهای مهمی است که با ابعاد مختلفش ،به بسیاری از کشورهای
جهان خسارت وارد میکند .فقر ،گرسنگی ،بیماری ،فساد اکوسیستم ،تشدید بیابانزایی و تسریع در تغییرات آبوهوایی ،از
خسارتهایی هستند که زمینههای درگیری و بحران را در مناطق مختلف جهان فراهم میآورند.
 .2غذا :بدیهی است تغییرات آبوهوایی تأثیری منفی بر منابع غذایی بر جای خواهد گذاشت .مرگومیر آبزیان به
دلیل شور و آلودهشدن آبها یا حوادثی مانند سونامی ،کاهش چشمگیر غالت و سبزیجات و نیز خسارت در بخش
دامداری و صنایع گوشتی بهدلیل نوسانهای بارندگی ،بیابانزایی و آتشسوزی ،امنیت جهانی غذا را با بحران روبهرو
میسازد .این مسئله ،هنگامیکه با رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای غذا همراه شود ،وضعیت را بحرانیتر میکند .کمبود
منابع غذایی ،همگام با رشد سریع جمعیت ،ضمن ایجاد تضادی «مالتوسی» به افزایش ناگهانی و شدید قیمت
محصولهای اساسی منجر میشود و آشوبهای سیاسی و اقتصادی را رقم میزند.
درحالیکه مطابق گزارشها« ،حق داشتن غذای کافی ،بهمعنای دسترسی نامحدود ،منظم و دائمی ،بهصورت مستقیم
و غیرمستقیم با دارابودن قدرت خرید ،از حقوق تفکیکناپذیر بشری است» (کنوانسیون بینالمللی دربارة حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ،)2002 ،آمارها بیانگر آن است که از حدود پنجاه سال گذشته تاکنون ،زمینهای قابلکشت بهمیزان
 13درصد و سطح مراتع حدود  4درصد کاهش یافته است (هانجرا .)367 :2020 ،مطابق گزارشهای «سازمان خواربار و
کشاورزی سازمان ملل متحد» ،تولید محصولهای کشاورزی جهان از آغاز دهة  1960تا سال  ،2030رشد  2/3درصدی
آن در یک سال به حدود  1/5درصد در سال تقلیل مییابد و سپس سیر نزولیاش را حدود  9درصد در سال تا سال
 2050ادامه میدهد (فائو .)2003 ،بااینحال ،تأثیر تغییرات آبوهوا بر تولید جهانی غذا برای نواحی حارهای واقع در
اطراف خط استوا مثل آفریقا و آسیای مرکزی ،بهویژه در کشورهای فقیرتر با قابلیت کمتر برای سازگاری با محیط و
شرایط تازه ،خسارتهای شدیدتری را درپی خواهد داشت (هانجرا .)368 :2010 ،در این زمینه ،مایک دیویس ،مورخ،
محتاطانه برآورد کرده است« :در قرن  ،19حداقل  20تا  30میلیون نفر در مناطق گرمسیری از عواقب خشکسالی و
قحطیهای شدید ناشی از بادهای موسمی اقیانوس هند و پدیدة «ال نینو» جان باختند که این تعداد تقریباً از مجموع
افرادی که در جنگهای قرن کشته شدند ،بیشتر است» (فاگان.)235 :2008 ،
درپی شکست برنامههای تطبیق ساختاری و اقتصادی کالن در آفریقای دهة  ،1980زمینه برای بروز کودتاهای
تودهگرا و نظامی در بسیاری از کشورهای آفریقایی هموار شد .تعدادی از افسران دونپایه ،در بعضی کشورها (مانند
بورکینافاسو) قدرت را به نام کارگران و روستاییان رنجکشیده تصاحب کردند .این امر موجب بروز و تداوم بیثباتی در این
مناطق شد .در فاصلة سالهای  1980تا  2001در آفریقا 95 ،بار برای برقراری کودتا تالش شد که  32مورد از آنها با
موفقیت انجام گرفت .نارضایتیهای عمومی بهدلیل کمبود غذا عامل تسهیلکننده در این زمینه بوده است .استمرار این
وضعیت ،ناامنی را در سطوح ملی و بینالمللی گسترش میدهد (ویسنر و دیگران .)6 :2007 ،تبعات منفی تغییرات
آبوهوایی بیشتر دامنگیر کشورهای فقیر و درحالتوسعه میشود ،اما دولتهای ثروتمند و توسعهیافته ،از این تبعات
منفی در امان نیستند؛ برای مثال ،استرالیا از بزرگترین تولیدکنندگان مواد غذایی است و در سالهای اخیر
خشکسالیهایی را شاهد بوده که محصولهای کشاورزیاش را بهطور عمده کاهش داده است .همچنین خشکسالی در
بخشهایی از ایاالت متحدة آمریکا و اروپا ،در بحرانهای قیمت مواد غذایی در سال  2008بیتأثیر نبوده است (هانجرا،
.)366 :2010
 .3شیوع بیماریها :تغییرات آبوهوایی با عواقبی مانند بالیای طبیعی و نیز طوالنیشدن دورههای خشکسالی
موجب کمشدن موادغذایی ،سوءتغذیه و درنهایت ،ضعف سیستم ایمنی بدن و کاهش مصونیت دربرابر بیماریها میشوند.
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همچنین شیوع بسیاری از بیماریهای مسری ،گاهی با مسئلة آبوهوا و بهویژه نوسانهای بارندگی مرتبط است که این
امر تهدیدی علیه صلح و امنیت بشری بهشمار میرود .بیماریهایی مانند وبا ،طاعون ،سل ،آنفلوآنزای مرغی و خوکی از
آسیبهایی هستند که مرزهای ملی را در دنیای جهانیشدة امروز بهرسمیت نمیشناسند و این معضل نیز بیش از همه،
مناطق فقیر را درگیر میکند.
پروفسور تیچل ،نمایندة دائمی دولت انگلیس در سازمان ملل ،پیشبینی کرده است که آفریقا در دهههای آتی شاهد
افزایش  30درصدی خشکسالیهای شدید و درنتیجه بیابانزایی وسیع ،کمبود منابع آب و غذا و درنهایت شیوع
بیماریهای مسری خواهد بود (ویسنر .)3 :2007 ،وی بیان میکند ماالریا ،ساالنه موجب مرگ  1/5تا  2/7میلیون نفر در
سراسر دنیا میشود که  90درصد این قربانیان را کودکان زیر پنج سال بهویژه در مناطق ساحلی و جنوب آفریقا تشکیل
میدهند (بوروز .)293 :2007 ،همچنین ساچ و دیگران در «مرکز توسعة بینالمللی در دانشگاه هاروارد» به این نتیجه
رسیدند که ماالریا بر روند توسعه و پیشرفت اقتصادی در کشورهای حارهای بهویژه آفریقا تأثیرگذار است .به اعتقاد آنان،
مکان این بیماری و شدت شیوع آن ،اغلب از سوی شرایط آبوهوایی و اکولوژیکی تعیین میشود نه فقر (همان.)294 :
بهطورکلی ،افزایش سوءتغذیه و بیماریهای مربوط به آن بهویژه در کودکان ،مرگومیر ،بیماری و معلولیت بهدلیل امواج
سونامی ،توفان ،سیالب ،آتشسوزی و خشکسالی ،گسترش بیماریهای اسهالی ،افزایش بیماریهای قلبی -تنفسی به
دلیل غلظت باالی ازن سطح زمین و پخششدن ناقلها و ویروس بیماریهای عفونی از راه هوا ،از مهمترین آثار
تغییرات آبوهوایی بر وضعیت بهداشتی -سالمتی بشر هستند (ویسنر.)7 :2007 ،
 .4مهاجرت :مردم زیاندیده از این تغییرها ،با مهاجرت به تغییرات آبوهوایی واکنش نشان میدهند .پیشبینی
میشود با گرمشدن مداوم زمین و درنتیجه ،افزایش و شدت بالیای طبیعی ناشی از آن ،هر سال به تعداد این مهاجرتها
افزوده شود .مطابق پیشبینی مجلة استرن «تا اواسط قرن حاضر 200 ،میلیون نفر بر اثر بالیایی چون باالآمدن سطح
آبها ،سیالبهای شدید و خشکسالیها ،بیخانمان و مجبور به مهاجرت از سکونتگاههای خویش میشوند» (استم،
.)2006
تغییرات آبوهوایی بهطور مستقیم افراد را به ترک مناطقی مجبور کنند که در اثر تغییرات ناگهانی جوی (مانند سیل،
زلزله ،توفان و )...غیرقابلسکونت شدهاند یا در بلندمدت بهدلیل تغییراتی (مانند بیابانزایی) موجب کاهش استانداردهای
زندگی میشوند .همچنین این تغییرها بهطور غیرمستقیم زمینه را برای مهاجرت مهیا میکنند؛ یعنی رقابت بر سر منابع
کمیاب ،ابتدا به نارضایتی و درگیری در کشور یا منطقة آسیبدیده منجر میشود 1و سپس هنگامیکه ناراضیان خود را از
ماندن در این کشور یا منطقه ناتوان ببینند ،برای مهاجرت ،بهویژه مهاجرت به کشورهای همسایه ،تصمیم میگیرند
(گلدیتچ و دیگران .)4 :2007 ،بااینحال ،هردو نوع این مهاجرتها ممکن است تنشها و درگیریهایی را در مناطق
مهاجرپذیر ایجاد کنند ،هرچند هردو ،تبعات و نتایج یکسانی در مناطق مهاجرپذیر بهدنبال ندارند.
مهاجرتهایی که بهطور مستقیم و فقط بهدلیل آسیبهای ناشی از تغییرات آبوهوایی رخ میدهند ،بدون اصطکاک
و تنش نیستند ،اما عموماً به درگیریهای شدید و سازماندهیشده منجر نمیشوند .هرسال تعداد زیادی مهاجر بهدلیل
 .1براساس مدل درگیری ناشی از نارضایتی ،افراد هنگامی به جنگ با هم یا با دولت بر میخیزند که در شرایط زندگی خود ،سیر نزولی را
بهویژه نسبت به دیگران یا گذشته حس کنند .این امر موجب فقر و نابرابری در درآمدها میشود و زمینه را برای بروز خشونت هموار میکند،
اما دلیل کافی برای بروز درگیری نیست .نارضایتی و رقابت در دستیابی به منابع کمیاب ،فقط هنگامیکه با دولتی ناکارآمد برای جلوگیری و
مهار خشونت ،نبود تأسیسات نمایندگی قدرتمند و سازوکارهای توزیع مجدد اقتصادی همراه شود ،تهدیدی برای بروز درگیری است؛ برای
مثال ،بوتسوانا بسیاری از مشخصههای مؤثر بر ایجاد تنش در دیگر کشورهای آفریقایی (فقر ،کمآبی ،قومیتهای گوناگون ،منابع گرانقیمتی
مانند الماس و شیوع بیماریهایی مانند ایدز) را دارد ،اما دولت کارآمد و تأسیسات دموکراتیک ،با فراهمکردن سازوکارهای حل اختالف ،از
بروز خشونت در این کشور جلوگیری کردهاند (گلدیتچ و دیگران.)5 :2007 ،
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شرایط نامساعد جوی ،سکونتگاه خود را ترک میکنند و به امید یافتن شغل و موقعیتی بهتر راهی کشورهای اروپای
غربی و آمریکای شمالی میشوند (نورداس و گلدیتچ .)632 :2007 ،درمقابل ،مهاجران مناطق درگیر خشونت ،پتانسیل
بیشتری برای ورود به فعالیتهای نظامی و خشونتآمیز علیه کشور مبدأ یا مقصد دارند .با وجود این ،عملکرد دولتها در
این زمینه بسیار تعیینکننده است .در موارد متعددی مشاهده شده است که دولتها ،بهویژه دولتهای مقصد ،نقش
مؤثری را در زمینة روند تبدیل تغییرات آبوهوایی به مهاجرت و تضاد ایفا کردهاند .آنها میتوانند با اسکان مهاجران و
تطبیقدادن آنها با شرایط تازه ،مانع شکلگیری درگیریهای نظاممند در کشور خود شوند؛ برای مثال ،توفانهای
«میتچ» و «کاترینا» و نیز «سونامی اقیانوس هند» به کوچ هزاران نفر منجر شد ،اما در مناطق میزبان هیچ خشونت
سازماندهیشده و گستردهای را بهدنبال نداشت (گلدیتچ و دیگران .)5 :2007 ،نقش مؤثر دولتهای مقصد در تقویت
خشونت مهاجران بر ضد دیگر گروههای اجتماعی و پرورش تضاد ،در خشونت میان قبایل چیتاگونگ (بنگالدش) در دهة
 ،1980درة رود سنگال (مالی و موریتانی) در سالهای  1989و  1990و در آسام (هندوستان) در دهة  1980بهخوبی دیده
میشود (زواکه .)269 -264 :1997 ،در این موارد ،از مهاجران بهعنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف و اعمال
سیاستهای اقتصادی و قومیتی دولت مقصد استفاده میشود و دولت به امید اینکه در درگیریهای احتمالی آتی بتواند از
این مهاجران در جبهة خود بهره ببرد ،از آنان حمایتهای گستردهای میکند.
موج مهاجرت ،به تیرگی روابط میان دولتهای مبدأ و مقصد منجر میشود .کشورهای مقصد به پناهدادن به فراریان
و حمایت از آنان و کشورهای مبدأ به کوچدادن فراریان به کشورهای همسایه متهم میشوند .درگیری میان گروههای
مهاجر با دولت خود ممکن است به جنگ میان دولتهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر منتهی شود؛ برای مثال ،پس از آنکه
فراریان هوتو از رواندا ،در کنگو به تسلیح و سازماندهی خود علیه دولتشان اقدام کردند ،رواندا با جمهوری دموکراتیک
کنگو درگیر جنگ شد (گلدیتچ و دیگران .)6 :2007 ،بااینحال در اغلب موارد ،ورود مهاجران (بهویژه هنگامیکه مهاجرت
در سطح وسیع اتفاق افتد) بهدلیل رقابت برای دستیابی به موقعیت اجتماعی بهتر و بهسبب ایجاد رخنه در یکپارچگی
قومیتی ،موجب بروز نارضایتی و نگرانیهایی در میان مهاجران و ساکنان اصلی سرزمین میشود.
ب) تأثیرها در کمربند قطبی (قطب شمال)

 .1دستیابی به منابع و ذخایر تازه :در جوالی سال  ،2008پژوهشهای زمینشناسی ایاالت متحدة آمریکا ،میزان
کل ذخایر کشفنشدة نفت و گاز طبیعی در بستر قطب شمال را  13درصد نفت و  30درصد گاز تخمین زد (مرکز
بررسیهای زمینشناسی ایاالت متحدة آمریکا .)2008 ،بهعالوه ،احساس میشود دیگر ذخایر انرژی مانند هیدراتهای
گاز در آبهای قطب شمال موجود باشد (هوبرت .)13 :2009 ،برآورد شده است که این منطقه میزان شایان توجهی از
ذخایر طال ،نقره و الماس را نیز داشته باشد (کراوفورد و دیگران .)5 :2008 ،همچنین درحالیکه در گذشته بهدلیل شرایط
جوی ،دستیابی به این منابع میسر نبود ،پیشبینی میشود تغییرات آبوهوایی موجب تسهیل در کشف و استخراج آنها
شود .همچنین بهدلیل ذوب سطوح یخی این منطقه ،امکان صید انواع ماهی و شکار پرندگان و پستاندارانی مانند خرس
قطبی ،سمور آبی ،فیل دریایی ،فک و ...در مقیاس وسیعی فراهم میشود .درحقیقت ،بهدلیل اینکه ذخایر ارزشمند نهفته
در بستر این منطقه ،نقش مهمی در تجارت و اقتصاد جهانی دارد و هیچ معاهدة بینالمللیای برای قطب شمال (و نیز
قطب جنوب) وجود ندارد ،پیشبینی میشود برای دستیابی به ذخایر مذکور میان بازیگران بینالمللی درگیری صورت
نگیرد.
 .2گشایش راههای ارتباطی تازه :همزمان با ذوب کالهکهای یخچالی قطب شمال ،گشایش راههای
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ارتباطی تازه ،از جمله گذرگاه آبی در شمال غربی منطقه ،چشماندازهای اقتصادی و تجاری تازهای را در مقابل دیدگان
قدرتهای منطقه میگشاید .این گذرگاه بهدلیل کوتاهترکردن مسافتها و کاهش هزینههای حملونقل در مقایسه با
گذرگاههای قدیمی ،برای کشتیرانی و حملونقل میان اروپا و چین و نیز میان اروپا و آمریکا مورد توجه است؛ برای مثال،
مسافت دریایی از هامبورگ تا یوکوهاما با گذرگاه شمال غربی  6920مایل دریایی است ،اما این مسیر با کانال سوئز
 11073مایل دریایی است (اتلند .)38 :2003 ،درحقیقت ،موقعیت ژئوپلیتیکی تازه موجب شکلگیری بعضی تضادها میان
دولتهای ساحلی برای موقعیت قانونی این گذرگاه میشود؛ همانطورکه دیده میشود ،کانادا با استناد به بندهایی از
کنوانسیون حقوق دریاها ،1این گذرگاه را بخشی از آبهای داخلی خود میداند و بدینطریق خواهان دراختیارگرفتن
انحصاری کنترل این گذرگاه است (پاسکال.)6 :2007 ،
 .3ادعاهای سرزمینی و میلیتاریزهشدن قطب شمال :گرمشدن زمین و فرصتهای ناشی از آن،
جنبوجوش تازهای را برای تصرف سرزمینهای جدید و دستیابی به ذخایر ارزشمند مدفون در قطب شمال در میان
دولتهای ساحلی پدید آورده است؛ چنانکه روسیه ضمن تقدیم درخواست خود به سازمان ملل مبنیبر گسترش فالت
سیبری تا خطالرأس لومونوسوی شرقی در سال  2007از سوی یک ناو یخشکن ،پرچمش را در قطب شمال برافراشت.
دیگر دولتهای ساحلی مایل به پذیرش ادعای روسیه نبودند ،اما خودشان نیز ادعاهای مشابهی داشتند (بورگستون،
 .)66 -64 :2009کانادا در سال  ،2006هشت ناو یخشکن نظامی را به منطقه اعزام و برای تأسیس بندری عمیق در
شمال آن اقدام کرد .سال بعد هریر ،نخستوزیر کانادا ،اعالم کرد کشورش آماده است تا از حاکمیت خود بر منطقه دفاع
کند .همچنین تالش برای تضمین سلطه بر این منطقه ،به شکلگیری اتحادها و ائتالفهای تازهای میان بعضی دولتها،
از جمله روسیه و چین منجر شده است (ماث .)27 -26 :2010 ،موارد مطرحشده فقط نمونههایی از تالشهای دولتهای
ساحلی برای تقویت گارد ساحلی خود بهمنظور قدرتمندجلوهکردن در منطقه و دستیابی به منافع راهبردی است .بدیهی
است با تداوم چنین وضعیتی ،در آیندة نزدیک شاهد میلیتاریزهشدن هرچه بیشتر قطب شمال خواهیم بود.
 .4مهاجرت :پیشبینی میشود همزمان با بهبود شرایط برای سکونت و ایجاد فرصتهای اقتصادی و تجاری
بیشتر ،مناطق کمربند قطبی شاهد افزایش ورود مهاجران و ناراضیان از کمربند استوایی باشند؛ بنابراین ،محدودیتها و
مقررات سختگیرانهتری برای جلوگیری از مهاجرت ساکنان مناطق زیر فشار تغییرات آبوهوایی بهطرف کشورهای
اروپای مرکزی و شمالی وضع خواهد شد .همچنین امواج گستردهای از بیگانههراسی و بیگانهستیزی در این مناطق شکل
خواهد گرفت و بهویژه بر مسلمانان ،سیاهان ،اعراب و آسیاییتبارهای ساکن در این مناطق فشارهای اجتماعی یا
حملههای نژادپرستانة شدیدتری اعمال میشود .این مسئله ضمن ایجاد تهدیدهایی مانند «تروریسم بینالمللی» زمینه را
برای تحقق نظریة «برخورد تمدنها» هموار میکند که «هانتینگتون» آن را برای اولینبار در  1996مطرح ساخت.

2

 .1کنوانسیون حقوق دریاها در سال  1982حاکمیت تام بر آبهای ساحلی را متعلق به کشوری میداند که بیشترین مرز ساحلی را با آن دارد،
اما یک استثنا بر این حاکمیت وجود دارد و آن «حق عبور بیضرر» کشتیهای خارجی از طریق آبهای ساحلی است .بااینحال ،دولت
ساحلی میتواند به بهانة بهخطرافتادن نظم و امنیتش ،بهطور موقت عبور از گذرگاه را به تعویق بیندازد .حق حاکمیت و کنترل این آبها در
چندین سال ،همواره منشأ بروز تنشها و اختالفهایی میان دولتها بوده است (آکهاست.)180 -176 :1997 ،
 .2مطابق استدالل هانتینگتون ،در آینده ارتباط میان دولتها و گروههای تمدنهای مختلف ،خصمانه خواهد بود .بااینحال ،بعضی گروهها
تمایل بیشتری به درگیری دارند .در سطح خرد ،اغلب برخوردهایی خشن میان اسالم و شاخههای آن ،فرقههای مختلف مسیحیت و در
جوامع هندویی و آفریقایی صورت میگیرد .در سطح کالن ،بارزترین این اختالفها میان غرب و غیرغرب رخ میدهد .درحقیقت ،برخوردها و
درگیریهای شدید در آینده ،احتماالً از برخورد میان تکبر غرب ،تساهلناپذیری اسالم و جسارت چین ناشی خواهد شد (هانتینگتون،
.)183 :1996
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ج) گسترش منازعههای منطقهای

هریک از عوامل یادشده ،تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی به شمار میروند ،اما بهنظر میرسد نوع و شدت
درگیریها در مناطق مختلف یکسان نیست .پیشبینی میشود بهدلیل بعضی عوامل فرهنگی ،تاریخی و اقلیمی،
کشورهای منطقة خاورمیانه ،آفریقا و آسیا ،در مقایسه با کشورهای واقع در قطب شمال ،تضادها و درگیریها را با شدت و
وسعت بیشتری تجربه خواهند کرد؛ زیرا پرجمعیتترین کشورهای جهان در این مناطق قرار دارند و همواره شکاف میان
تقاضا و منابع ،عامل مهمی در بروز نارضایتی و تنش در این مناطق بوده است .همچنین مرزهای ساختگیای که
استعمارگران اروپایی در دوران استعمار و در راستای اهداف خود بر کشورهای آسیایی و آفریقایی تحمیل کردهاند ،همواره
منشأ درگیری بوده است .عامل مشکلساز دیگر ،اقلیم ویژة این مناطق است که اغلب بیابانی و گرمسیری است .مناطق
بیابانی و گرمسیری برای تغذیة جمعیت خود به آبیاری نیاز دارند ،درحالیکه اغلب با کمبود آب مواجهاند .همچنین
ساکنان این مناطق برای امرار معاش خود ،چارهای جز قطع درختان و استفادة مستقیم از طبیعت ندارند و این مسئله در
بلندمدت موجب ایجاد معضلهای بزرگتر و پایدارتری مانند بیابانزایی میشود که در تسریع روند تغییرات آبوهوایی
نقش مهمی را ایفا میکند.
جدول  .2مقایسة جنگهای سرد و گرم

ابعاد
نوع تأثیر آبوهوایی
نوع تضاد
طول تضاد
مهاجرت
سطح توسعة کشورهای درگیر
علت تضاد
منابع
انطباقپذیری

جنگ سرد
دمای هوا
وسیع
کوتاهمدت
پذیرفتن
باال
فرصت
خاص
زیاد

جنگ گرم
بارندگی
مختصر
بلندمدت
فرستادن
پایین
ناچاری
عام
کم

منبع :لی15 :2009 ،

بعضی صاحبنظران معتقدند افزایش دمای هوا در قرن  21به وقوع دو جنگ سرد و گرم منجر میشود .از نظر آنها،
جنگهای سرد در مناطق واقع در کمربند قطبی (بهویژه قطب شمال) و بر سر دستیابی به موقعیتها و فرصتهای تازه،
احتمال وقوع بیشتری خواهند داشت .بااینحال ،دولتهای درگیر جنگ در سازمانهای بینالمللی و رژیمهای امنیتی
مانند «اتحادیة اروپا» و «پیمان آتالنتیک شمالی» عضویت دارند و این مسئله در کاهش خطر درگیریهای مسلحانه و
نظاممند نقش مهمی را بازی خواهد کرد .درمقابل ،نبود چنین سازمانها و رژیمهایی در مناطق کمربند استوایی و نیز
نداشتن ظرفیت الزم برای تطبیقدادن خود با اوضاع و شرایط تازه ،بر خطر وقوع جنگها در این مناطق بهگونهای حاد یا
گرم میافزاید (لی.)15 :2009 ،

بحث و یافتهها
یافتهها بیانگر آن است که تغییرات آبوهوایی بهتدریج بههمراه تأثیرات عام و خاص ،در مناطق مختلف زمین ،موجب
تشدید تنشها و منازعات دیرین و حتی زمینهساز بروز درگیریهای تازه بر سر منابع اندک یا فرصتهای نو میشوند؛
افزایش دمای هوا ،باالآمدن سطح آبها و نوسانهای بارندگی ،مهمترین پیامدها و تأثیرات عام تغییرات آبوهوایی
هستند که بهتدریج و به میزان متفاوت به تمام بخشهای جهان زیانها و خسارت وارد میکنند .همچنین «تقلیل و
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نابودی منابع آب و غذا»« ،شیوع انواع بیماریها» و «مهاجرتها» را میتوان با عنوان تأثیرات خاص بررسی کرد که بر
وقوع یا تشدید تنشها بهویژه در مناطق گرمسیری و پرجمعیت کمربند استوایی ،یعنی کشورهای منطقة خاورمیانه و
قارههای آسیا و آفریقا تأثیرگذار خواهند بود« .دسترسی به منابع و ذخایر تازه»« ،گشایش راههای ارتباطی نو»« ،ادعاهای
سرزمینی و میلیتاریزهشدن قطب شمال» و نیز «مهاجرت» ،پیامدهایی هستند که بهدلیل ایجاد فرصتها و امکانات تازه،
شکلگیری تنش و جدالهای نو را در کشورهای کمربند قطبی از جمله دو ابرقدرت ایاالت متحده و روسیه رقم خواهند
زد .هرچند انتظار میرود بهدلیل بعضی عوامل فرهنگی ،تاریخی و اقلیمی ،این تضادها و درگیریها ،کشورهای کمربند
استوایی را در مقایسه با کشورهای اطراف کمربند قطبی ،با شدت و وسعت بیشتری درگیر کنند.

نتیجهگیری
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