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 ! توفان درو می کند کارگر سرمایه باد می کارد، وقتی

 

در جهان کنونی ما چند جریان هوایی بزرگ داریم که برخی بسیار قدیمی اند و برخی نوظهورند. هم قدیمی ها در حال  

نقش هر چه تغییر در ساختار خود، نقش در جریانات و حرکات هوا و آب و میزان بخار آب، هستند و هم پدیده های جدید 

مهمتری می یابند. ما در کتاب دوم »سرمایه داری و فاجعه آلودگی محیط زیست« به برخی از آن ها پرداختیم و اکنون این 

 با ذکر تیتر وار آن ها آغاز می کنیم و با ذکر موارد جدید به پایان می بریم.   فصل را

میزان ارزش نسبت به صد و هفتاد سال پیش مثال در   سرمایه به معنای عام آن، سرمایه جهانی چه به لحاظ حجم و چه

بخش ثابت و گردشی سرمایه )مواد خام، کمکی نظیر انرژی( آن هزاران، میلیون ها و در برخی حوزه ها میلیاردها بار  

می    هم در پهنا و عمق رشددر همین مدت نیز تخریبات محیط زیستی ابعاد نجومی یافته و    رشد کرده و افزایش یافته است.

آیا تخریبات محیط زیستی در نتیجه اشتباهات، سهل انگاری ها و عدم محاسبات درست سرمایه داران و دولت آن ها    .کند

رخ می دهد و اگر اینان مالزمات طبیعت، انسان را در محاسبات خود در نظر بگیرند و قدری از سهل انگاری خود بکاهند 

 ز خوبی برای انسان و طبیعت می شود ؟! چنین فجایعی رخ نمی دهد و سرمایه داری چی

 

  ی در سال جار  نیکربن در جو زم  دیاکس  ی غلظت گاز د  دهدی نشان م  2020در ژانویه    ا یتانیبر  یاداره هواشناس  قاتیتحق
نهاد    نیا  ینی بشیطبق پ  . !! سدمی رطرف    نیبه ا  1958  اطالعات در سال   ن یحد خود از آغاز ثبت ا  نیبه باالتر  یالدیم
واحد سنجش غلظت    ون،ی لیبخش در م   ای)  ونیلیقطعه در م  417از مرز    2020سال    غلظت در ماه مه  نیا  ،ییایتان یبر

مقدار    نیکه ا  دی( خواهد رسppm)  ونیلیقطعه در م  414ساالنه آن به   نیانگ یم  نیهمچن  ( فراتر خواهد رفت.ppmمواد  
این امر بدین معنی است که شتاب افزایش گاز کربنیک در جو زمین   است.  شتریسال قبل ب نیانگ یاز م  ونیلیقطعه در م  3

 در سال های اخیر با جهش های هولناکی همراه بوده است. 
میلیون سال پیش تا کنون اقیانوس های جهان تا به این   300سازمان جهانی هوا شناسی در گزارش خود ذکر می کند که از  

الزم به ذکر است که افزایش گاز کربنیک در جو در بطن خود کاهش توانایی بیوسفر )مجموعه حیات   حد اسیدی نبوده اند.
قابل توضیح   El Niñoبر روی زمین( برای جذب این گاز را به دنبال می آورد. افزایشی که در این سال با پدیده هوایی  

ست تاثیر مستقیمی بر رابطه جو زمین و آب  ا این تغییرات هوایی که با گرم شدن آب های سطحی اقیانوس آرام همراه  است.  
اقیانوس میگذارد و با طوفان ها و باران های شدید که هر چهار تاهفت سال یک بار اقیانوس های جهان و بخصوص اقیانوس 

 اخیر کاهش یافته است(.   سال 15آرام را در می نوردد ) فاصله وقوع آن در 
 
گفتیم که از مناطق آسیای مرکزی و شرق دریای خزر آغاز می شود و به چین   در چین، کره و ژاپن  Yellow Dustپدیده هوائی  از  

افزایش .  در زمان اردوگاه شوروی شروع گردید  با خشک شدن دریاچه آرال )دریای خوارزم(و ژاپن می رسد. گفتیم این  
نند سایر دریاچه ها، رودها و تاالب های در حال نابودی کره زمین، بعالوه تبعات سالها آزمایشهای  بی حساب نمک ما

اتمی منطقه، استفاده از کود شیمیایی، آفت کش ها و تمامی پس مانده های پروژه های صنعتی دوران سرمایه    -نظامی
ن پدیده که عموما در بهار با بادهایی از طرف داری دولتی شوروی و پس از آن منجر به ظهور پدیده جدیدی گردید. ای

شرق دریای مازندران شروع میشود و در مسیر خود به شرق آسیا می رود ذرات سبک و کم وزن نمک، رسوبات دشت 
های باقی مانده از دریاچه، آلودگی های دیگر نظیر آنچه در باال ذکر شد و باالخره آلودگی های شهر های صنعتی سر  

و غلیظ راه خودرا  دود  و  مه  محیطی  زیست  حادثه شوم  این  وقوع  کند. شاخص  می  گفتگو  مورد  هوائی  ارد جریان 
( است که مانع دید انسان، باعث بروز عوارض ریوی و سایر بیماریها می گردد. در این میان  Smogزردرنگی )

افزایش ذرات گوگرد، گاز کربنیک و مونو اکسید کربن، ذرات کربن، آلومینیم، فلزات سنگین )کدمیم، سرب و روی( ،  
، باکتری ها و قارچ ها، ابعاد جدیدی به این مواد دیگر سرطان زا از جمله  پلی آرومات ها و فتاالت ها، مواد رادیو کتیو

فاجعه می دهند. میدان عبور این جریان هوا مسافت عظیم دشتهای قزاقستان، شهرهای چین، روسیه، دشتهای مغولستان، 
 شهرهای روسیه، کره شمالی و جنوبی تا ژاپن است.

 

هان که نقش بسیار مهمی در تعیین  پر قدرت ترین پدیده آب و هوایی ج(:  monsoon rainsباران های موسمی )
فصول سال از استرالیا تا هیمالیا دارد به این نام معروف است. هنگامی که باران های موسمی آسیا بوقوع نمی پیوندد 
خشکسالی متعاقب آن می تواند بخش های بزرگی از آسیا یعنی تقریبا سرنوشت نیمی از جمعیت دنیا را رقم زند. هزاران  

ساکنان کشورهائی نظیر هند، نپال، بنگالدش، برمه، بخشهایی ازچین، کامبوج و غیره با بزرگداشت این سال است که  
پدیده، با تبدیل این ستودن ها به مذاهب، آیین ها و  سنتها زندگی نموده اند.، اینکه باران های موسمی این فصل به موقع  

انات را از استرالیا تا هند حداقل در بخش هائی از سال  شروع و پایان یابد موضوعی است که زندگی انسان ها و حیو
 زیر تأثیر عمیق خود می گیرد.

به سراغ شبیخون سرمایه به این آبها و باران ها و دریاچه ها و تأثیر آنها بر زندگی انسان ها برویم. در دهه های اخیر  
های موسمی آسیا که موجب سر سبزی، افزایش این باران های زندگی بخش به فجایع زیست محیطی تبدیل شده اند. باران  

و غنی شدن محتویات خاک جهت کشاورزی پر رونق در طی هزاران سال می گردید اکنون به عاملی مخرب تبدیل شده  
ارمغان مرگ و بیماری و محنت و مشقت که سرمایه داری برای کارگران    ،است. این تحت تاثیر بارانهای اسیدی است
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نشان می دهد که هنگامی که باران های موسمی از شدت بیشتری   دهه های اخیراطالعات بین    ه است.آسیا به همراه آورد
نسبت به دوره متعارف می گردد. به عبارت دیگر اسیدیته   بیشتریبرخوردارند، اسیدی بودن آن ها نیز دچار افزایش  

سال    50حدود    )در تاریخ  موسمی متعادلبیشتر از باران های    آن ها ده ها برابر باران های موسمی در هنگام شدت  
 .می باشد (پیش

آثار تخریبی باران ها و باد های موسمی با توجه به موقعیت و محل زندگی صد ها میلیون توده کارگر فقیر مناطقی که  
هر سال زیر فشار تأثیر این پدیده هوایی هستند، برای ما مثل روز روشن است. اگر میلیون ها کارگر کشاورزی فقیر  

، کامبوج و الئوس تا چند دهه پیش به یمن مزایای باران های موسمی چین، هند، پاکستان، نپال، بنگالدش، تایلند، برمه
و البته متناسب با بهای نیروی کارشان گیاهان خوراکی و ماهی مناسبی برای تغذیه به دست می آورند امروز دیگر همین 

یم همزنجیرانی  را نیز ندارند. بخش عظیمی از این کارگران با تحمل فشارهای سهمگین تر سرمایه داری به خیل عظ
پیوسته اند که ساکن بیغوله ها و کپر های حاشیه شهر ها و سواحل رود ها، سواحل دریا و خالصه مکان هایی هستند که  
حتی حیوانات از زندگی در آن اجتناب دارند. این مکان ها بخاطر قرار داشتن در معرض بادها و طوفان های موسمی 

ها هستند و ما هر ساله شاهد قربانیان عظیم آن ها هستیم. باران های موسمی   و باران های متعاقب آن بد ترین مکان
برای صد ها میلیون کارگر فقیر این مناطق دیگر باران زندگی بخش نیست بلکه تحت توجهات روابط سرمایه داری 

ه می کند، تبدیل شده  اکنون به کانون فجایع انسانی که هر ساله جان هزاران کارگر را می گیرد و صدها هزار را آوار
با شروع باد ها و باران های موسمی، تمامی آبهای فاضالب و کارخانه ای وارد زندگی ساکنان آن شده و موجب است.  

امراض گوناگون می گردند. این شهر ها که بدون هیچ حساب و کتاب، بدون هیچ گونه سیستم آبرسانی و فاضالب فقط  
حتی با نسیمی تند تمامی شیرازه امورشان در هم می ریزد و محیط زیست ساکنان آن    با تجمع کارگران به وجود آمده اند

ها تبدیل به باتالقی از مدفوعات و فاضالب کارخانه ها میشود. آلودگی های زیست محیطی ناشی از سرایت فاضالب 
اکنان آن ها می شود، بلکه  شهری و کارخانه ای به آب های سطحی و عمیق این مناطق نه تنها مستقیماً موجب بیماری س

این آلودگی ها همراه با باران های موسمی ملقمه ای را پدید می آورند که بشر نظیر آن را تا کنون ندیده است و از همه  
  مهمتر ابعاد هر ساله جدید این فجایع است که تاریخ روابط سرمایه داری را به لحاظ جنایت آفرینی رنگی جدید می دهد. 

نوع طوفان ها در    ن یا  شتریب  لیباعث تشک   ن یزم  میگرم تر شدن اقلطوفان های مهیبی روی داد.    2020  در اواخر سال 
است. هرچه    انیدر جر  یاقتصاد  تیفعال  نیشتریکند و ب  یم  یجهان زندگ  تی جمع  شتریکه ب  ییشد، جا  یانیعروض م

" میموسوم به "جت استر  ی ها  ان یجر  رب  ن یکند و ا  یم  دایکاهش پ   یقطب  ی استوا و نواح  انیجهان داغ تر شود، تفاوت دما م
دارند. با   یدور نگه م  از سطح زمین  را  توفان ها  ،ییمرتفع هوا  یلیخ  یها  انیجر  نیگذارد. به طور معمول ا  یاثر م

باالی خط   شمالیدرنیم کره ) یانیکه در عروض م معروفند میجت استر هوایی که به تی نوع فعال نیا  م،یگرم تر شدن اقل
دهد. در ماه اوت گذشته    ی را م  اننوع توف  نیا  لیتشک   اجازه  د،یشود و در موارد شد  یم   فیافتد ضع  یاتفاق م  (استوا
نتیجه این بود   منتشر کرد.  میاقل  رییخود را درباره دانش تغ  یابیزار  نیبخش از ششم  نی" اولمیاقل  رییتغ  یدولت  انیم   اتی"ه
 شده است. شتریب ییاستوا گردبادهایو  فان هابر تو میاقل رییتغ  ریتاث که

  گر یها نفر د  ونیلیکه ساالنه م  یبه طور  ه،داد  شیرا افزا  ییاستوا  ان هایبرد توف  میاقل  ر ییکه تغ   ستیتازه حاک  اتمطالع
عمدتا   ( و گردباد ها ) اندر حال حاضر توف قرار خواهند گرفت. رانگریو ی طوفان ها نیجهان در معرض ا تیاز جمع

دما باعث خواهد شد    شیکه افزا  پژوهش ها نشان می دهندشمال و جنوب خط استوا محدود هستند. اما   کیبه مناطق نزد
پکن، بوستون و    ورک،ی و یمثل ن  ییشامل شهرها  هیناح  ن ی. اردیهم شکل بگ   ییایجغراف  یانیدر عروض م  دادهایرو  نیا

مطالعه   ندیگو  یم  پژوهشگران" منتشر شده است.  نس ی  ژئوسا  چری"ن  هیمطالعه در نشر  نیا  ج یشود. نتا  یم  ، شاهگهایوی توک
سال گذشته اتفاق افتاده    ونیلیتر از آنچه در سه م  عیوس  یا  هیقرن، توفندها احتماال به ناح  انیدهد که تا پا  یآنها نشان م

از گذشته حفظ  شیتوان خود را ب یبه خشک  دنیاطلس اکنون با رس انوسیشمال اق یتوفندها .افتیگسترش خواهند   ستا
بعد از ورود    نه چندان دور  توفان ها در گذشته  نیکه ا  شواهد نشان می دهدمربوط است.    نیزم   شیکنند که به گرما  یم

گذشته در   بردو برا  بایتوفندها به طور متوسط تقر  ریسال اخ  50. اما در  از قدرت تخریبشان کاسته می شد  یبه خشک 
دهد   یبه توفندها م  یشتریمحرکه ب  یروین  بیشتر زمین  شیکه گرما  ندیگو   یم  این پژوهش هادوام آورده اند.    یخشک 
  ن یکنند که به ا  یم  ینیب  ش یکنند. آنها پ  یتوان خود را حفظ م  شتریب  یبه خشک   دنیتوفان ها بعد از رس  نیا  نیهم  یبرا
توفان    29اطلس شاهد    انوسیشمال اق  2020سال  شد.    خواهد  شتریتوفان ها ب  نیا  بیقدرت تخر  ندهیآ  یدر سال ها  بیترت

 .دیآ یرکورد تازه به حساب م کیبود که  ییفوق استوا
  ن یدتریاز شد  یک یماند و باعث ثبت    یچند روز بر فراز شهر هوستون تگزاس باق  یبرا  یتوفان هارو  2017در سال  
  دن یتوفان ها بعد از رس  نیا  عیمانع زوال سر  میاقل  ریینشان داده اند که تغ  تحقیقاتتوفندها شد. اکنون    خیها در تار  یبارندگ
  ی شود هوا  یباعث م  میاقل  رییتغ.  ندی گو  یم  روین  ییگرم استوا  یها   باز آ  یشود. توفندها از رطوبت ناش  یم  یبه خشک 

  ی توفان به خشک   یدهد. اما وقت  یم  شی، که شدت توفان ها را افزاباشدو سنگین تر  ها مرطوب تر    انوسیسطح اق  یباال
 گری که د  ستیحال مطالعه تازه حاک  نیشود. با ا  لیبه سرعت زا  دیکند و با  هیرطوبت تغذ  نیتواند از ا  ینم  گرید  د،یرس
از    یبه خشک   دنیرسروز بعد از    نیدرصد شدت خود را در اول  75توفندها معموال    1960در دهه    افتد.  یاتفاق نم  نیا

حفظ    دیباورند که کل  نیدهند. محققان بر ا  یدرصد آن را در روز اول از دست م  50دادند اما حاال حدود    یدست م
  ی م  یسوخت را باز  یباک اضاف  کینقش    نیا  جذب کرده اند.  ریاست که در طول مس   یتوفان ها رطوبت گرم  ییتوانا
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شدت   دهیپد نیشود ا یم ینی ب  شیپ ن،یدارد. با گرمتر شدن زم یفعال نگه م یبعد از ورود به خشک  یکند و توفند را حت
  کند. دایپ

 جهت آمادگی کنفرانس گالسکو چنین آمده است :  2021در گزارش سازمان ملل در آگوست 

 چی»بدون ه  بشراند که  کرده  دیتاک  نیکره زم  یمیاقل  طیخود در مورد شرا  دیکارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش جد

از  یریجلوگ یبرا هاانسانگزارش آمده است که  نی. در اشودیمحسوب م ییآب و هوا راتییمسئول تغ  «یثیحرف و حد

ندارند. کارشناسان سازمان    یاگلخانه  یانتشار گازها  زانی ر میجز کاهش چشمگ   یراه  ییآب و هوا   راتییتبعات مخرب تغ 

از   شینسبت به دوران پ  گراد یدرجه سانت  میو ن  کی  یالدی م  2030تا سال    نیکره زم  یند که دمااهشدار داده   نیملل همچن

 ک ی شیافزا با 2040تا سال  بشرکه  شدیتصور م نیاز ا شیاست که پ  یدر حال نی. اافتیخواهد  شیافزا یانقالب صنعت

 پژوهشگرانکارشناس و  234 یبا همکار دیجد یاروبرو خواهد شد. گزارش سه هزار صفحه  نیکره زم یا درجه میو ن

گفته    هیته به  است.  تغ   یبرخ  پژوهشگرانشده  تبعات  هوا  رات ییاز  و  افزا  ییآب  در  شیمانند  آب   رقابل ی»غ  اهایسطح 

  ی در حال   نیشده است. ا  ف یسابقه« توص  ینامتعارف »ب  ییآب و هوا  یهادهیپد  شیافزا  گر ی د  یبازگشت« است. از سو

است.   افتهیکاهش    یکربن  یجذب گازها  یها براو جنگل  هاانوسیاق  تیاست که بنا به گزارش کارشناسان سازمان ملل ظرف

بود گزارش   خواهد  ییآب و هوا  راتییکنفرانس سازمان ملل متحد درباره تغ   زبانیم  یکه ماه نوامبر سال جار  ا یتانیدولت بر

در این گزارش گفته می    خواند. نیبر کره زم بشر تیفعال ریدرباره تاث د« یشد یسازمان را »هشدار نیکارشناسان ا دیجد

انتشار هر   زانیکاهش آن، م  یو به جا  شود  یکربن در سال منتشر م  دیاکس  یتن د  اردیل یم  40امروزه در مجموع  شود  

  گفته می شود در گزارش  این رقم حاصل جمع همه گاز های گلخانه ای بر اساس گاز کربنیک است.   .ابدی  یم  شیسال افزا

گزارش در سال   نیاز زمان انتشار آخر  یانسان  راتیبا تأث  دیشد  یبر ارتباط انواع مختلف آب و هوا  یمبن  یکه شواهد

 شده است.   تی تقو 2013

این که بشر      و«  یانسان  رات یتأث  سرمایه داری بوضوح در این جمالت عیان است، »فعالیت بشر«، »  شیادی و عوام فریبی

فقط با استتار سرمایه و روابط تولید ی سرمایه داری سرهم بندی می !!  فجایع زیست محیطی قلمداد می شودمسبب چنین  

که شارلتان ها و مدیران و دولت های سرمایه داری مسبب این فجایع وانمود می کنند سابقه ده ها هزار    بشریشود. این  

تی آفریده است!! سال این همه فجایع محیط زیس  170سال زندگی در کره ارض دارد چه گونه است که در طول فقط حدود  

و انسان سرمایه دار    یافته، دولت سرمایه  شخصآری این انسان بطور حقیقی نیز وجود دارد اما در شکل وشمایل سرمایه ت

چنین القاء نمایند که گویا انسان بدون هویت طبقاتی مسبب است و لذا اگر افراد و انسان ها در مصرف  اما اینان سعی دارند  

توده های  چنین و چنان کنند تمامی تخریبات محیط زیستی محو می گردد!! این در حالی است که و زندگی روز مره خود 

کارگران جهان در تولید انرژی، نقل و انتقال آن به صنایع و شهر ها و انباشت های نجومی سرمایه در این حوزه    اردیمیلی

میلیارد   1.5افی نظافت و توالت هستند و بیش از  میلیارد این کارگران فاقد وسایل ک  3شبانه روز جان می کنند، حدود  

میلیارد از این توده های تولید کننده سرمایه و کاال های گوناگون که ارزش   3حدود    کارگر فاقد الکتریسیته می باشند.

  میلیارد دالر در سال می زند برای پخت و پز روزانه خود از هیزم و چوب و   هزاران  اضافی حاصل استثمارشان سر به

به میزان یک    2035تا سال    در حوزه های مختلف پیش ریز سرمایه  تقاضا برای انرژی  نه الکتریسیته استفاده می کنند.

درصد افزایش   70افزایش خواهد یافت و تقاضا برای الکتریسیته در همین مدت به میزان    2013سوم مقدار آن در سال  

. رشد سرمایه داری که همزمان  وده های میلیاردی جهان به انرژی!!و این تقاضاهای سرمایه است و نه احتیاج ت   یابدمی

افزایش    2015درصد نسبت به سال    55تا حد    2050است با تولید انبوه کاال و همچنین رشد شهر ها نیاز به آب را در سال  

فاده می کردند که  میلیارد جمعیت جهان )عموما توده های کارگر( از آب هایی است  1.9حدود    1990در سال    خواهد داد.

بیشک   میلیارد جمعیت افزایش یافت.    2.08به    2015فاضالب های تصفیه نشده آنها را آلوده کرده بود. این رقم در سال  

تعداد این توده های کارگری که کوه های نجومی سود و سرمایه تولید می کنند  و خود از حداقل های ممکن زندگی هر  

هم اکنون این کارگران بیشترین لطمات را از آبهای فاسد،  ین تعداد بسیار بیشتر شده است.  روز بیشتر محروم می شوند از ا 

 از عدم دسترسی به سیستم آبرسانی و سیستم فاضالب و باالخره از حوادث طبیعی مانند طوفان ها وسیل ها تحمل می کنند. 

، توفان های شدید و در زمان طوالنی  دیشد یو خشکسال آسا لیباران س  دتر،یشد یخطر امواج گرما شیدر مورد افزا نیا

هند، بنگالدش، امریکای التین و    ساحلی   هایشهراین در حالی است که    .تر و با تکرار چند باره در سال صورت می گیرد

آبادها که از تجمع کارگران کوچیده در جستجوی کار بوجود آمده    افریقا اند، شدیدا در مانند همه شهرهای ناشی از توسعه حلبی 

معرض تغییرات هوایی، طوفان ها، سیالب ها و امثال آن قرار دارند. با کوچکترین حوادثی از این قبیل، تمامی آبهای فاضالب و  

کارخانه ای وارد زندگی ساکنان آن شده و موجب امراض گوناگون می گردند. این شهر ها که بدون هیچ حساب و کتاب، بدون هیچ 

انی و فاضالب فقط با تجمع کارگران به وجود آمده اند حتی با نسیمی تند تمامی شیرازه امورشان در هم می ریزد و گونه سیستم آبرس

باتالقی از مدفوعات و فاضالب کارخانه ها می   به  تبدیل  د. آلودگی های زیست محیطی ناشی از  گردمحیط زیست ساکنان آن ها 

طحی و عمیق این مناطق مستقیماً موجب بیماری ساکنان آن ها می شود، طبق  سرایت فاضالب شهری و کارخانه ای به آب های س 

آب فاضالب ها در کشور های امریکای التین، آفریقا و آسیا بدون کوچکترین سیستم تصفیه وارد   درصد  90گزارش سازمان ملل  

و شستشو شده و از این طریق موجب    در نهایت وارد سیستم آبیاری و شرب  ورودها، دریاچه ها، دریا ها و تاالب ها می شوند  

  .امراض پوستی و نابسامانی های محیط زیستی بسیار گوناگون می گردند

آب و    راتیی دو برابر خواهد شد. تغ  یالدی دهه حاضر م  انی تا پا  رند،ی گی قرار م  ل ی س  یهاب ی جهان که در معرض آس  ت ی شمار جمع

نفر که عمدتا   ونی لی م  147  ،یالدی م  2030تا سال    .بار خواهد بود  ها فاجعهد و رقم اعدا  قرن  نی ا  مهی است. تا ن   ی علت اصل  هوایی
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 گررانی و  یهاالبی س  نی ها اها و ساحل قرار خواهند داشت. مناطق کنار رودخانه   ل ی از س  یناش  یهاب ی در جهان در معرض آس  کارگرند

سه    بود.  نفر  ونی ل ی م72قرار داشتند، تنها    لی که در سرتاسر جهان در معرض س  یشمار مردم  ش،ی سال پ   10را تجربه خواهند کرد.  

  ن، ی زم  شی گرما  یامدهای پ   ی موجود برا  یوهای به خود گرفته اند. بنا بر سنار  یشتری جهان سرعت حرکت ب   یهاانوس ی اق  یهاچهارم آب 

گرفتن   . شتاب هم اکنون شکل گرفته استشگرف    یتحول  نی . افتدی قرن اتفاق ب   نی قرار بود آخر ا  هاانوس ی گرفتن بادها و امواج اقسرعت 

 .  است هم اکنون یک واقعیترا  ری در دو دهه اخ یجهان  یاسی در مق هاانوس ی سرعت گردش آب اق

  یی آب و هوا راتیی که تغ نده ا دی رس ایج مشابه که در فوق توصیف شدنت  نی در ژاپن به ا ناوای اوک یموسسه علوم و فناور  پژوهشگران

را   یعواقب فاجعه بارتر  جهی و در نت  دهی طول کش  ی شتری با سابق مدت ب   سهی شود که در مقا یم  یدی شد یباعث وقوع چنان طوفان ها

  یها که  دما انوس ی که بر فراز اق یی، طوفان ها پژوهشگران، بر اساس مطالعات   Natureبه همراه خواهند داشت. به نقل از مجله  

مانده و شدت خود   یقو یدر خشک ن ی کنند و بنابرا یرا با خود حمل م یشتری ، رطوبت ب  رندی گ یشکل م است،   شی آنها در حال افزا

 یکه در مناطق  یشده واز جمله  بر افراد  رانگرتری و  یجهان   شیدر رابطه با گرما   گردباد ها و توفان ها  جهی دهند. در نت   یرا از دست نم

  زش ی ر  لی به دل  یحال ، مناطق ساحل   نی خواهند گذاشت. در ع  ری تأث   د،ی رس  یکنند که در گذشته هرگز طوفان به آنها نم  یم  یزندگ

خود ، طوفان     دی کار جد  نی در ا  پژوهشگرانآب رفتن قرارخواهند گرفت.    ری آسا ، در معرض خطر به ز  لی و س  دی شد  یباران ها

که شدت     دندی رس  جهی نت   نی قرار دادند. آنها به ا  ل ی و تحل  هی سال گذشته را مورد تجز  50  یاطلس ط  انوس ی رخ داده در شمال اق  یها

ً ی ، تقر  یبه خشک  دنی روز اول آنها پس از رس  یطوفان ها در ط ه ی شب   جی است. نتا  افتهی کاهش     شی سال پ   50دو برابر آهسته تر از    با

  نکه ی وجود دارد. با توجه به ا  یمی و شدت طوفان ها رابطه مستق  وسان ی اق  یدما  شی افزا  نی نشان داده است که ب   یا  انهی را  یها  یساز

تواند به سطوح فاجعه    یکه م  ابدی   یم  شی و تعداد بارش باران افزا  زانی کنند، م  یبا خود حمل م  یشتری رطوبت ب   زانی طوفان ها م

پدیده افزایش میزان رطوبت که ناشی از چرخش سریعتر آب در کلیت گردش خود است باعث بارش میزان زیادی در    برسد.  یبار

زمانه هر چه کوتاه تر گردیده است. بارش باران یک ماه و حتی یک سال در طول چند روز در مکان و مناطق محدودی باعث  

ست در هند، چین، مناطق وسیعی از امریکای التین ین پدیده که سال هاخسارات زیادی به ساکنان ضعیف تر این مناطق می گردد. ا

و افریقا مشاده می شده اکنون به مناطق شمالی تر هم رسیده است. توفان و باران زیاد منتهی به سیل در سال گذشته در آلمان و بلژیک  

 اقشار پایین اجتماعی این کشورها گردید.  ایالت های محدودی را در نوردید اما باعث به زیر آب رفتن و نابودی خانه های

  ن ی تراست. بزرگ   انی در جر  کای متحده آمر  االتی ا  یغرب   یهاالتی ا  یهادر مراتع و جنگل   یسوزها آتشده   2020در سپتامبر سال  

  همراه است.   آتش سوزی ها اکنون با وزش باد ها  قرار داده اند.  ری را تحت تأث  ای فرن ی واشنگتن، اورگن و کال  التی سه ا  های سوز آتش

 اش خی روز تار ن ی تر داغ یدر سال جار ای فرن ی کال التی : ا ای فرن ی در کال های سوزآتش کا ی آمر یغرب  االتی ا یهای سوزآتش ن ی تربزرگ 

  های بعدور شد و در هفته  اوت بر اثر صاعقه شعله   17  یاصل  ی سوز ( ثبت کرد. آتش وس ی درجه سلس  49)  تی درجه فارنها  120را با  

سال رخ    این  در   التی ا  نی ا  خی آتش بزرگ تار  20شش آتش بزرگ از    بدل شد.   الت ی ا  یسوز آتش  نی ترتند به بزرگ   یبا وزش بادها

بدل  ای فرن ی کال  خی تار  یسوزآتش   نی تربه بزرگ   بعدا  شود،یم  لی آتش کوچک تشک   37»مجموعه آگوست« که از    یسوز داده است. آتش 

ش سوزی  ت که به مگا فایر معروف شده طول مدت آن و همراه شدن با گردبادها است. آ  ویژگی این دوره آتش سوزی ها  شده است. 

از   امریکا  یافت.    5اگوست شروع و در    17های مناطق و سیعی در غرب  پایان  باعث گسترش شتابان   رومندی ن   یبادهاسپتامبر 

کنون    1970  در سال های دهه  ای فرن ی کال  یهای سوز   آتش  در نقاط مختلف آن شده اند.  یاری بس  هی واشنگتن و تخل  التی در ا  یسوز آتش

آب    راتیی : »تغدهدیم  حی توض  نی چن   های سوزدرباره آتش   یاال ی سوی دانشگاه    یمی اقل  پژوهشگر  ن،ی سوا لی دان   هشت برابر شده است.

  ک ی :  دهدیرخ م  یپوست ری تر، ز  تر و بزرگ  بدتر نکرده. اثر مهم  اندازند،یبه راه م  ی سوزرا که آتش   ییگرما  یهاتنها موج  هواییو  

ی رگذاری تأث   نهی زماما هنوز در پس   ،یکن یاش نمقدرها حس   چند دهه … آن  یمتوسط ط  یدما  شی درجه افزا  دچن   ،یجی تدر  شی گرما

 .« ردی گیها و مراتع مو رطوبت را از خاک و بستر جنگل  هستیم

  یشاهد گرما هی روس در قطب شمال 2020این فقط امریکا نیست که چنین تغییرات هوایی را در سال های اخیر تجربه می کند. سال 

بروند.    نی از ب   یبری س  یگایتا   یهاجنگلاز    ییهااز حد باعث شده بخش   شی ب  یدما  نی از ا  یناش  یهای بوده و آتش سوز  یا  سابقهیب 

شده    نی درجه حرارت کره زم  شتری ب   شی کربن در اتمسفر آزاد کرده و باعث افزا  دی اکس  یتن د  ها ونی ل ی هم م  های آتش سوز  نی دود ا

سرخط خبرها  به    لی دل  نی و به هم  دی رس  گرادی درجه سانت   38به    شی دما  ای دن   یشهرها  نی از سردتر  یکی (  2020ژوئن )  ستمی است. ب 

هم بود که در    ییدما  نی ترباال  نی رکورد بود. ا  نی ا  ه ی روس  یدر شمال شرق  ای اکوت ی واقع در منطقه    انسک ی شهر ورخو  ی. براتبدیل شد

هوا در ماه مه   ینقاط دما  یکردند در برخ  دیی تا  یهواشناس  یدر سازمان جهان   پژوهشگران.  دی رسیبه ثبت م  تا بحال  مدار قطب شمال

بارها شاهد   پژوهشگرانگرم بود. در طول زمستان و بهار،    یلی بوده است. فقط ماه مه نبود که خ  شتری ب   نی انگی از ده درجه از م  شی ب 

  ت ی اروپا از ان حما  ونی سی که کم  یا  "، برنامهکی کپرن   یآب و هوا  ریی تغ  سی بودند. به گفته "سرو  نی انگی از م  شی ب   یدما  یاتکرار دوره 

ادامه داشت،    یباال مدت طوالن   یدما  نی ا  نکهی "ا  یرا تجربه کرده ول  یقابل توجه  یهانوسان   شهیهم  یبریمنطقه پهناور س  کند،یم

 ندیگو یکردند. آنها م دیی را تا نی آب و هوا، هم ا ین ی ب ش ی و پ  لی تحل یآژانس دولت  ه،ی روس دروسنتری ه ر است". هواشناسان د یرعادی غ

عواقب فوری تغییرات    است.  شی سال پ   130از    یعن ی جه حرارت  رشش ماهه سال از زمان ثبت د  نی گرمتر  2020اول سال    مهی ن 

)نمونه زنده آن آتش سوزی های اخیر کالیفرنیا و   ها و مراتع در سطح وسیعسوزی جنگلآتشو گرمایش زمین    اقلیمی

،  (بود  ها نمونهدر بلژیک، هلند و آلمان یکی از ده   وهوایی بود. سیل تابستانیهمچنین سرشار از شرایط حاد آب   2021سال  ،  استرالیا
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های زیر آب، وقوع خشکسالی شدید در عین حال بارش باران  هابه صحرا تبدیل شدن بخش هایی از جهان، فرورفتن ساحل

اما این تنها عامل نیست بلکه عوامل دیگری نیز که خود متاثر از   های مرجانی است.آسا و مرگ انبوهی از صخرهسیل  

ش می امل مستقلی تبدیل شده اند که کل روند تخریبات زیست محیطی را گسترو گرمایش زمین و جو آن هستند خود به ع

  10که    ییهای سوز   آتش  لی در ماه آور  2020سال  اما    رندی گ  یو اوت اوج م   هی معموال از ماه مه شروع و در ژوئ   های سوز آتش  دهند.

داد. در    یواقع شده، رو   هی ( که در روساقوتستانی   یبودند در منطقه ساخا ) جمهور   سال گذشته  ی ها  یبرابر بزرگتر از آتش سوز 

مدار شمالگان روز شنبه رکورد    ندی گویم  پژوهشگران  کند،یرا تجربه م  یاسابقهی ب   یا گرم  هی در شمال روس  یبری ها سجنگل که    یحال

 ( بوده است. گرادی درجه سانت  38از گرما را شاهد ) یدی جد

 

کرد که هفت سال گذشته  دییتا 2022ژانویه  10در  (مؤسسه تغییرات جوی کوپرنیک) اروپا  هیاتحاد یماهواره ا ستمیس

نتایج افزایش دما هم اکنون در برخی نقاط جهان مشهود است و این مناطق در   از زمان ثبت رکوردها بوده اند. نیداغ تر

 ایرالاست غرب آنسلو در یشهر دورافتاده ساحلدوره های قبل نیز شاهد توفان ها و افزایش دمای فوق العاده بوده اند. 

کشور  نیدما در ا یرا تجربه کرد که با رکورد قبل گرادیدرجه سانت  50.7 یدما 2022ژانویه  14 روز پنجشنبه

 یها یآتش سوز شی ماه پ  ایثبت شده بود. غرب استرال 1962بار در سال  کیقبال فقط  ییدما نیکند. چن  یم یبرابر

را سوزاند و  نیاز شش هزار هکتار زم شی رود مارگارت ب یک یدر نزد یآتش سوز کیرا تجربه کرد.  یگسترده ا

  2022سال   برایهای هواشناسی مدل این ها در حالی است که ابتدای این سال کرد.  و فرار خانه ها هیمردم را مجبور به تخل

اقیانوسی ملی ) آمریکا(   بینی اداره جوی و کنند. بر اساس پیش بینی میوقوع پدیده آب و هوایی النینا در اقیانوس آرام را پیش 

های جنوبی نسبتا زمستان گرمی خواهد بود. از همین رو احتمال وقوع خشکسالی در  زمستان پیش رو در آمریکا و بویژه در ایالت 

های خطرناک  سوزی تواند بستری برای وقوع آتش های جنوب غربی آمریکا در تابستان دور از انتظار نیست. این شرایط می ایالت

های یخ تر رود که روند گرمایش زمین ادامه یابد و شاهد ذوب سریعانتظار می  2022سال  طول در. باشد 2022بستان و پاییز در تا

. قطبی باشیم  

 

 . سرنوشت ساز در سیستم گردش آب و بخار آب بر فراز آمازون فاجعه بار تغییرات بزرگ و 

گیاه بزرگ و کوچک و یک مکانیزم پیچیده آب و هوایی مختص خود بر خوردار    میلیارد  400بطور تقریبی از    جنگل های امازون

میلیارد تن بخار آب و ابر گونه را در شبانه روز از    20پیچیده    مجموعه در یک هارمونی مشخص و ارتباط اورگانیک  نای   است. 

می کنند که باعث پدیده »باران درون جنگل« و جاری شدن رودی از نظر طول و عرض بزرگ در فضای بین گیاهان    رخود منتش

دیده که نظیر آن اما در  ن پ ن است. ای ی و فوق آن ها می گردد که بسیار بزرگتر، حجیم تر و سنگین تر از رود آمازون بر روی زم

و ساحل عاج وجود دارد علت اصلی نام جنگل های بارانی است. یکی از عجایب این    نئو  مقیاسی کوچکتر در جنگل های کنگو، بر

جنگل زدایی های سالیانه طی  پدیده این که در هنگام خشکی، کم آبی و کم رطوبتی میزان آب و بخار تراوش شده افزایش می یابد.  

)در عرض دو دهه اخیر حدود یک میلیون کیلومتر مربع از جنگل های آمازون وارد چرخه سرمایه شده، فقط در سال    ن دههچندی 

باعث پاره شدن و تکه تکه شدن    بوده است(   2018درصد بیش از سال    3دویست هزار کیلومتر مربع از بین رفته و این حدود    2019

مد ت هاست بخش های بزرگی از این مجموعه هارمونی جنگل های بارانی خودرا از  این مجموعه هماهنگ اکو سیستم شده است.  

و تکزاس در دهه    دست داده اند. گسست در این سیستم باعث کم رطوبتی و خشکی مناطق وسیعی در برزیل، پرو و حتی کالیفرنیا

درصد جنگل های آمازون باعث   25از بین رفتن  . پژوهشگران تخمین میزنند که  )بعدا به آن خواهیم پرداخت(   است  گردیده  های اخیر

این رود فضایی   2015مرگ و توقف پدیده جنگل های بارانی خواهد شد. برخی می گویند هم اکنون ما به این نقطه رسیده ایم. در سال  

. یکی از پدیده هایی  انجامید شورش توده های میلیونی و فقیر حاشیه نشین  که به ماندلو بدون آب ئو پا سائومتوقف شد و شهر بزرگ 

این خشکی و کم رطوبتی پیش امده کاهش میزان آب رودخانه های اطراف این شهر که موجب کریستال شدن   که اخیرا و متعاقب

نه با ارتفاع چند متر از سطح آب  فسفات ها و مواد شیمیایی ناشی از فاضالب کارخانجات و کشاورزی بزرگ صنعتی بشکل کف گو

اکنون سری به آفریقا بزنیم اما پیش از این بگوییم که پدیده فوق و اختالل ناشی از سرمایه شدن جنگل    بستر روخانه گردیده است.

دو    رش های این قاره نیز دامن طبیعت، محیط زیست انسان و جانوران را سخت گرفته است. با این حال در مورد این قاره به گست 

آسیابک آب   آمد سایه مرگ را از سر ساکنان این قاره برکنده است.اپیدمی مارالریا خواهیم پرداخت، هیوالیی که به نظر می    باره

از تیره سنجاقک سانان حشره ای که در مزارع برنج هند تخم گذاری می کند و هنگامی که باران های موسمی  ( dragonfly)نشین 

متری زمین در جو زمین همراه با رطوبت جو    1500رسد این حشره به پرواز در می آید و در ارتفاع    به سواحل جنوبی هند می

، می تواند بیش از هفت هزار  سانتی متر این حشره با طول تقریبی چهاراقیانوس هند و به علت قابلیت بسیار باالی پرواز طوالنی )

ق آمازون منتهی رود عظیم و رطوبتی که همانند رود مافودرون  بین دو قاره را می پیماید.  (  کیلومتر را به طور پیوسته پرواز کند

هزار کیلومتر را طی می  4در حرکت است، سنجاقک در مدت یک هفته حدود  هند بین هند و جنوب شرقی افریقا در باالی اقیانوس

، دریاچه ها و تاالب های فصلی می کند که حشرات در آب های آن تخم گذاری  افریقا ایجاد برکه ها  دشت های  ی جو درکند. رود باال

های این حشرات از نوزادان در حال دگردیسی پشه ماالریا تغذیه می کنند. حال در هنگامی که این رود فضایی به دلیل    می کنند. بچه

به جنگ    آفت کش ها  تر  وسیع  هرچه  گرمایش زمین دچار تغییراتی گردیده و نیز از این مهمتر کشاورزی صنعتی هند با کاربرد

بروز و گسترش دوباره اپیدمی   و  آسیابک آب نشینباعث کاهش تعداد    هم  ست بدستدحشرات و جانوران ریز می رود، این هر دو  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1
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میلیون انسان سالیانه به   300تا    200. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال های اخیر بین  ندشده ا  ماالریا در سال های اخیر

اپیدمی ماالریا پنجمین اپیدمی جهان بین ده   میرند و به این ترتیبهزار نفر می    400ماالریا مبتال می شوند که از این تعداد حدود  

 بی مکان شروع به ترت   کیما در    از کنیا چنین گزارش می دهد »  2021یک پژوهشگر در اوایل سال    اپیدمی بزرگ جهان است.

آنجا به طور مرتب    ی. آب و هوامی و در طول سال ها به طور منظم بازگشته ا  می کرد  1984در سال    ای به کن   یدوره ا   یدادن سفرها

تر است.   ین ی ب   شی قابل پ   ریغ  اری بود. اکنون آب و هوا بس  ین ی ب   شی قابل پ   زی کرده است. همه چ  ریی تغ  یفصل خشک و فصل باران   نی ب 

  ، یشده بود. به طور کل  یسال خشکسال  5  نی گزی جا  دی شد  یباران و سرما  م،ی بود  یروب ی در نا  2016که در سال    یزمان   ،یروب ی در نا

  اچه ی در  ا،ی . در شمال کن شوندی تر م  تر شدن و مناطق پرباران مرطوب  است که مناطق خشک در حال خشک   نی بر ا  پژهشگران  اعتقاد

 « تورکانا خشک شده است.

 

 2022حسن عباسی ژانویه 
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