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 گرمايش جهاني هستند  "مسبب اصلي"گزارش جديد دولت آمريكا: انسان ها 

  
پيش نويس يك گزارش دولتــي در مــورد تغييــرات آب و هــوايي كــه توســط  2017نيويورك تايمز در ژوئن 

دپارتمان انرژي و چند موسسه علمي ديگر آماده شــده  نفره از دانشمندان موسسات فدرالي مانند ناسا، 13تيمي 
  نام دارد. "CSSR گزارش ويژه علوم آب و هوايي"بود را دريافت كرد. پيش نويس فوق الذكر 

صراحتاً تغييرات آب و هوايي را پديده اي ساخت دست بشر معرفي كرده است و فعاليــت انســاني اين گزارش 
را دليل اصلي گرمايش جهاني معرفي كرده است. گزارش ويژه علوم آب و هوايي با استناد به گزارشي جديــد 

ش قابــل اســت. اگــر تــال بــوده "گرمتــرين دوران تمــدن مــدرن"سال گذشــته  115اعالم مي كند كه  NPRاز 
توجهي براي كاهش انتشار كربن صورت نپذيرد، دماي كره زمين به گرم شدن ادامه خواهد داد. ايــن گــزارش 

به طور عمده بــه ميــزان گازهــاي گلخانــه اي (بــه خصــوص كــربن دي "بيان مي دارد كه ميانگين دماي جهاني 
   "اكسيد) منتشره در دنيا وابسته است.

راي دفتر سياست علــم و فنــاوري آمريكــا، كــه تحــت رياســت ترامــپ هنــوز گزارش ويژه علوم آب و هوايي ب
مديري براي آن تعيين نشده است، نيز ارسال شده است. اين بدان معني است كه، با وجود اخبار اخير در مــورد 
احتمال حذف هر نوع اشاره اي به تغييرات آب و هــوايي در ســايت هــاي رســمي توســط آژانــس محافظــت از 

  ، اين گزارش يك گام به انتشار عمومي نزديك شده است. EPAمحيط زيست
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با وجود اظهارات متناقض دونالد ترامپ كــه يكبــار تغييــرات آب و هــوايي را شــايعه خوانــده بــود و نيــز مــدير 
اندازه گيري دقيق اثر فعاليت انساني بر آب و هــوا  CNBCآژانس محافظت از محيط زيست كه در مصاحبه با  

يار دشوار به شمار آورده بود، متخصصين و كارشناسان اين حوزه گزارش ويژه علوم آب و هوايي را كاري بس
  اند.را نشانه واضحي از حقيقت تغييرات آب و هوايي دانسته

ريچارد آلي، دانشمند زمين شناسي دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا كه در جمــع بنــدي بحــث افــزايش ســطح دريــا بــه 
اين علم قابل اطمينان است، زيــرا بارهــا و "گفته است: NPRست، در اين باره به كمك كرده ا CSSRگزارش 

گزارش ويژه علوم آب و هوايي اثر فعاليت هاي انساني را در آنچــه كــه در حــال وقــوع  بارها مرور شده است.
  "است بهتر نشان مي دهد.

ارش ويــژه علــوم آب و هــوايي گز"گفت:  NPR، در مصاحبه با UCSريچل ليكر از انجمن دانشمندان نگران 
ليكر همچنين خاطر نشــان كــرد كــه مولفــان  "مانند رفتن به دكتر و دريافت گزارشي از عالئم حياتي تان است.

  مطالعه و گزارش علمي را پيش از نتيجه گيري در اين مورد مطالعه كرده بودند. 1500اين گزارش بيش از 

منتشر شده بــود.  2014به عنوان بخشي از قانون كنگره، در سال آخرين گزارش ارزيابي آب و هوا از اين نوع، 
  گزارش اخير اولين گزارشي است كه ارتباط قوي بين افزايش دما و فعاليت انساني را نشان مي دهد. 
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