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اشاره:
کنفرانس آب و هوایی پاریس که در اواخر نوامبر و اوایل دس�امبر  9( 2015تا  20آذرماه) برگزار ش�د،
یکی از بزرگترین گردهمآییهای بینالمللی بود که امید تازهای در میان دوستداران محیط زیست ایجاد
کرد .این کنفرانس و توافق ناش�ی از آن گامی مهم در جهت کاراترس�اختن رژیم جهانی محیط زیست به
شمار میآید .این نکته برای ایران نیز خصوص ًا با توجه به اینکه در زمره  10کشور پرآلوده جهان قرار دارد،
بس�یار حائز اهمیت اس�ت .اعالم تعهد ایران به پیشنویس توافق ضمن اینکه میتواند گام مهمی در بهبود
مسایل زیست محیطی ایران باشد ،همکاری ایران با جامعه جهانی را نیز تقویت میکند.

مقدمه
امروزه ،افزایش درجه حرارت هوا ،طوفانها
و سیلهای ویرانگر ،خشکسالیهای پیدرپی،
ب��اال آمدن س��طح آب دریاه��ا و اقیانوسها،
تش��دید غلظت آلودگیهای منتش��ر در هوا
و به تب��ع همه اینها افزایش تع��داد پناهجویان
و مهاجران همگی مس��أله کمک به س�لامت
محیط زیست جهان را به صدر دستورکارهای
امنیتی س��ازمان ملل س��وق داده است .سیاره
م��ا در دوران پس از صنعتی ش��دن و از زمان
ثبت دمای ه��وا تاکنون نزدی��ک به  ۲درجه
سانتیگراد گرمتر شده است .همه اینها حاکی
از اهمیت فزاینده مذاکرات بینالمللی درباره
محیط زیست بشر است.
حضور نمایندگان بیش از  190کش��ور
جه��ان ش��امل بی��ش از  150ت��ن از س��ران
و مقام��ات عال��ی کش��ورها از یک س��و و
همس��ویی نس��بتاً پررن��گ آنه��ا در م��ورد
مق��ررات تواف��ق ش��ده عوامل��ی بودند که
باعث ش��دند خوشبینیها نس��بت به آینده
محیطزیس��ت جهان افزایش یابد .مهمترین

هدف کنفرانس ،ایجاد مکانیسمی برای مهار گرمایش زمین از طریق
کاهش انتشار گازهای گلخانهای بود .این خوشبینی در حالی شکل
گرفت که شش س��ال پیش در کنفرانس کپنهاک علیرغم حضور
گسترده کش��ورهای جهان نتایج مطلوبی حاصل نشد و در نتیجه آن
موجی از بدبینی به آینده محیط زیس��ت بش��ر شکل گرفت .در عین
ح��ال ،توافقهای پیش از کپنهاک نیز آنچن��ان که باید وضع محیط
زیست جهان را دگرگون نکرده بودند .جو کلی حاکم بر کنفرانس
به نحوی بود که نش��ان میداد احساس خطر از روند تخریب محیط
زیست در گستره جهانی تش��دید شده است .به دلیل این ویژگیها،
تواف��ق پاریس از س��وی برخی رس��انهها به عنوان تواف��ق تاریخی و
جهانی توصیف ش��د .در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف توافق
پاریس پرداخته میشود.
مسائل اساسی پیش از کنفرانس
مس��أله نگرانی بینالمللی از تخریب فراینده محیط زیس��ت سابقهای
طوالنی دارد .حتی در سده نوزدهم نیز بین برخی کشورها توافقهایی
در مورد نحوه حفاظت از س�لامت زیس��تمحیطی مناطق خاص به
عمل آمد .اما اولینبار در دهه  1970بود که س��ازمان ملل متحد آن
را به عنوان یک دس��تور کار جهان��ی وارد برنامههای خود کرد .این
امر در کنفرانس  1972اس��تکهلم با اینکه از سوی کشورهای بلوک
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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ش��رق به دالیل سیاس��ی مورد بیاعتنایی قرار گرفت ،اما نمایندگان
بیش از  100کش��ور جهان در آن حضور یافتند .بیس��ت سال پس از
آن ،کنفرانس جهانی بزرگی در ریودوژانیرو برگزار شد که به طور
مشخص روی موضوع توسعه پایدار تمرکز کرد .پس از گردهمآیی
اس��تکهلم و ریو کنفرانسها و توافقهای متعددی شکل گرفتند که
هرکدام به نح��وی در تکامل رژیم بینالمللی محیط زیس��ت جهان
نقش داش��تند .اما مشکلی که همواره وجود داش��ته ،این است که با
وجود اس��تقبال گس��ترده از کنفرانسها ،گامهای عملی بزرگی در
این مسیر برداشته نش��د .به عنوان نمونه پروتکل کیوتو که در اواخر
ده��ه  1990به منظور مقابله با انتش��ار گازهای گلخان��های تدوین و
تصوی��ب گردید ،با اس��تقبال عملی ضعیفی مواجه ش��د .همچنین از
همان ابتدا ،در نگرش کارشناس��ان و سیاس��تمداران به رسیدگی و
مدیریت مسائل محیط زیست اختالف وجود داشته است .بر این مبنا
گروهی از صاحبنظران اصوالً مروج این اندیشه بودهاند که اقتصاد
آزاد اتوماتیکوار جوامع را به س��مت استانداردهای زیست محیطی
س��وق خواه��د داد و دخالت نهاده��ای بینالمللی ن��ه تنها ضرورت
ندارد ،بلکه هزینهس��از است .آنها استدالل میکنند که پیشرفتهای
چشمگیر برخی کشورهای توسعهیافته در دستیابی به تکنولوژيهای
کمآالینده یا پاک نه به خاطر فشار رژیمهای بینالمللی ،بلکه نتیجه
منط��ق درونی اقتصاد آزاد بوده اس��ت .در مقاب��ل ،رویکرد دیگری
وجود داش��ته که معتقد اس��ت ،شدت مشکالت زیس��تمحیطی به
گون��های افزایش یافته و بعد جهانی گرفته که نمیتوان برای اصالح
وضع موجود منتظر عملکرد منطق اقتصاد آزاد در همه کشورها شد.
به نظر آنها تا رس��یدن همه کشورها به وضعیت توسعهیافتگی فاصله
زی��ادی مانده و تا آن زمان روند تخریب محیط زیس��ت ،جهان را به
ویرانی خواهد کش��ید .بنابراین ،مش��کل محیط زیست جهان باید از
طری��ق یک رژیم بینالمللی فراگیر و ب��ا برنامهریزیهای جدی حل
و فصل شود.
در عم��ل ،رویک��رد دوم ک��ه ب��ر ض��رورت توس��عه رژیمهای
بینالمللی تأکید داشته ،تحقق یافت و سازمان ملل متحد در این زمینه
فعال ش��د .اعضای سازمان ملل غالباً اذعان داشتهاند که نجات محیط
زیس��ت جهان نیازمند همکاری فراگیر بینالمللی است .اما در مورد
کم و کیف مس��ئولیت و همکاری دولته��ا اختالفات جدی وجود
داشته اس��ت .به خصوص آسیبپذیری ناهمس��ان کشورها موجب
شد احساس مس��ئولیتها نیز ش��دت و ضعف متفاوتی داشته باشند.

اختالفات بینالمللی مس��تمر از یک س��و و
ضعف طرفهای توافق در عمل به تعهدات،
در مجم��وع موجب ش��دند ج��و ناامیدی و
بدبینی به آینده محیطزیس��ت به مرور زمان
تش��دید ش��ود .کنفران��س  2015پاریس از
معدود رویدادهایی اس��ت ک��ه مجددا ً موج
جدیدی از خوشبینی را ایجاد کرد.
نکات مهم توافقشده
متن نسبتاً مفصلی که مورد توافق قرار گرفت،
در گام اول ب��ر ض��رورت تعه��د کش��ورها
به اص��ول و مقررات بینالمللی پیش��ین -از
جمل��ه پروتکل کیوتو -تأکی��د دارد .اما در
عی��ن حال ،حاوی مقررات نوینی اس��ت که
در ن��وع خود حائز اهمیت اس��ت .مهمترین
یا کلیدیترین توافقی که حاصل ش��ده این
اس��ت که کشورها تالش خواهند کرد روند
افزایش درجه ح��رارت زمین – که از زمان
صنعتیش��دن کشورها آغاز شده– در زیر 2
درجه س��انتیگراد حفظ شود و در صورت
ام��کان از  1/5درج��ه باالت��ر ن��رود .تحقق
این هدف مس��تلزم تعهد عملی کش��ورها به
کاهش اساسی در انتشار گازهای گلخانهای
اس��ت .خط قرمز تعیین ش��ده ب��ه این خاطر
است که افزایش بیشتر دمای زمین عوارض
خطرناکت��ری به دنبال خواهد داش��ت ،به
نحوی ک��ه بخشهای گس��تردهای از زمین
دیگر قابل س��کونت نخواهند بود .توافقنامه
ضمن��اً میپذی��رد ک��ه علیرغم مس��ئولیت
مش��ترک کلیه کش��ورها برای جلوگیری از
گرم ش��دن زمین ،س��هم آنها یکسان نیست.
به همین منظور ،از کش��ورهای توس��عهیافته
صنعتی مس��ئولیتپذیری و هزینه بیشتری را
میطلبد.
تعهد علمی کش��ورها ب��ه اصل توقف و
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کاهش تولی��د گازهای گلخانهای مس��تلزم
دس��تیابی آنها به تکنولوژیهای پاک است
تا از طری��ق آنه��ا انرژیه��ای تجدیدپذیر
جایگزی��ن انرژيه��ای فس��یلی ش��وند.
کش��ورهای صنعتی پیش��رفته در دس��تیابی
ب��ه ای��ن تکنولوژیه��ا موفقیته��ای قابل
توجهی داشتهاند .اما کش��ورهای فقیر حتی
در دس��تیابی به تکنولوژيه��ای هماهنگ با
انرژیهای فسیلی نیز مشکالت اساسی دارند.
تواف��ق پاریس ب��ه این منظ��ور راهکارهایی
ارائه کرده اس��ت .آنکه براساس کشورهای
ثروتمند متعهد میش��وند از کشورهای فقیر
هم به لحاظ فنی و ه��م مالی حمایت کنند.
با اینکه از کلیه کش��ورها خواسته شده است
ب��ه ص��ورت داوطلبانه در مس��یر جایگزینی
تکنولوژيها گام بردارند ،اما از کش��ورهای
توس��عهیافته درخواست شده اس��ت فع ً
ال تا
سال  2020ساالنه مجموعاً  100میلیارد دالر
جهت اص�لاح زیرس��اختهای ممالک در
حال توسعه اختصاص دهند.
کلی��ه کش��ورها پذیرفتهان��د ک��ه برای
دس��تیابی به اهداف بلندمدت توافق ،هر پنج
س��ال یک بار اه��داف و برنامههای مربوط
به سیاس��ت کاهش آلودگی صنایع خود را
بازبینی و اصالح کنن��د .همچنین توافقنامه
از کشورهای توس��عهیافته انتظار دارد میزان
آالیندگی صنای��ع خود را حت��ی در کوتاه
مدت به نحو چش��مگیری کاه��ش دهند و
از کش��ورهای در حال توس��عه نیز خواسته
ش��ده است مس��یر صنعتی ش��دن خود را به
نحوی تنظیم کنند که رشدش��ان به انتش��ار
بیش��تر گازه��ای گلخان��های -آنچن��ان که
کش��ورهایی نظیر چین و هن��د طی دهههای
اخیر تجربه کردهاند -منجر نش��ود .برای این
گروه از کش��ورها تعهد مالی قرار داده نشده

بلکه در مقابل ملزم به تالش برای کنترل انتش��ار گازهای گلخانهای
خود هس��تند و در این راه تا حدی از حمایت فنی و مالی کشورهای
توسعهیافته برخوردار خواهند شد.

ب�ه گفت�ه ابت�کار ،براس�اس هماهنگ�ی

دس�تگاههای مختل�ف و تصمی�م دول�ت
ایران ،کاهش  4درصدی انتش�ار گازهای

گلخان�های در برنام�ه جمهوری اسلامی

ایران ق�رار گرفته که در صورت رفع کامل
تحریمها و احی�اء همکاریهای بینالمللی
این رقم به  12درصد افزایش خواهد یافت

توافقنامه اساساً پایه داوطلبانه دارد ،زیرا حتی در صورت تخطی
کشورها ،مجازات مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است اما در
عین حال مقرراتی را برای راستیآزمایی و شفافیت عملکرد کشورها
تعیین کرده است .کشورها متعهدند به طور پیوسته در مورد وضعیت
آالیندهه��ا ،کم و کیف آلودگی موج��ود و همچنین برنامههایی که
در جهت کنترل و اصالح وضع موجود تنظیم و به اجرا گذاش��تهاند،
گزارش ارائه کنند .البته این قید بیش��تر در مورد کش��ورهای صنعتی
مطرح است و در مورد ممالک در حال توسعه سختگیری چندانی
ندارد .به نظر میرسد مهمترین ضمانت اجرایی که توافقنامه به نحو
ضمنی پیشبینی کرده ،همان فش��ار افکار عمومی است .البته این در
صورت��ی مؤثر خواهد بود ک��ه اوالً عملکرد و تعهد کش��ورها واقعاً
شفافیت داشته باشد و ثانیاً دولتها به تبع افکار عمومی سیاستهای
خویش را مورد بازنگری قرار دهند.
اجرای توافقنامه پاریس منوط به یک شرط مشخص و ساده است
و آن عبارتس��ت از تصویب پارلمانی توافق توس��ط  55کشوری که
حداقل  55درصد کل گازهای گلخانهای جهان را منتش��ر میکنند.
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 30روز پس از آنکه این ش��رط تحقق یافت اج��رای توافقنامه آغاز
خواهد ش��د .در صورتی که این اتف��اق روی دهد ،توافق پاریس در
واقع جایگزین پروتکل کیوتو خواهد ش��د .به نظر میرسد مقررات
پاریس در مقایسه با کیوتو جامعتر ،بهروزتر ،و کاراتر بوده و استقبال
جهانی از آن پررنگتر است.
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ارزیابی توافق پاریس
چنانکه قب ً
ال اش��اره ش��د ،توافق پاریس از این جهت که از پشتیبانی
بینالمللی گستردهای برخوردار است ،برای عدهای خوشحال کننده
ب��وده و امیدواریهای جدیدی ایجاد کرده اس��ت .اما در عین حال
منتقدان سرس��ختی نیز داش��ته که از ابعاد مختلف آن را زیر س��ؤال
بردهاند .گروهی از منتقدان رادیکال که اساس��اً ریش��ه مشکالت را
ب��ه سیس��تمهای فکری حاکم بر جه��ان امروز -از جمل��ه مدرنیته و
سرمایهداری -نسبت میدهند ،گفتهاند که چنین سازوکارهایی هرگز
مشکلگش��ا نخواهند بود .برای مثال ،توماس پیکتی و تیم جکسون،
دو اقتصاددان فرانس��وی و انگلیس��ی در آس��تانه نشست پاریس طی
نامهای به روزنامه گاردین گوش��زد کردند که نجات محیط زیس��ت
مستلزم آن است که س��رمایهداران از سرمایهگذاری و کسب و کار
در بخشهای��ی که در تع��ارض و تقابل جدی و اساس��ی با واقعیت
موجود اس��ت ،منع ش��وند .آنها تصریح کردند« :این لحظهای نادر و
سرنوشتساز در تاریخ است .علم ،اخالق ،و اقتصاد به هم میپیوندند
تا بازار و تجارت ش��فافی را تجس��م بخشند .مذاکرات آب و هوایی
پاریس (موس��وم به  )COP21باید نس��بت به مح��روم نمودن و منع
کردن سرمایهگذاران و فعالیت اقتصادی آنها در بخش سوختهای
فس��یلی مس��ئولیتپذیر باشد و این مهم را در دس��تور کار خود قرار
دهد ».به گفته پیکتی و جکس��ون ،س��رمایه همچنان بر اکتش��اف و
اس��تخراج انرژیهای کثیف اصرار دارد و این س��رمایهگذاریها بر
س��ر رفاه عمومی مردمان جهان دست به قمار میزنند .توافقی که در
عمل حاصل ش��د ،با ایدهآلهای موردنظ��ر این دو اقتصاددان فاصله
بسیاری داشت.
گروه دیگری از کارشناس��ان با اینکه خود را مدافع یک راهحل
اصالحطلبان��ه و واقعبینان��ه معرفی میکنن��د ،اما ادع��ا کردهاند که
تواف��ق پاریس هرگز مش��کل را مرتفع نخواهد کرد .بر اس��اس یک
رویک��رد ،از آنجا ک��ه توافق فاقد ضمانت اجرای��ی فوری و مؤثر از
طری��ق مجازاتهای مقتضی اس��ت ،ب��ه نتیجه مورد انتظ��ار نخواهد

رسید .کافی اس��ت تعداد انگشتشماری از
کش��ورها به تعهدات خویش پشتپا بزنند،
در آن ص��ورت ،طرفهای دیگ��ر معاهده
نی��ز انگیزه محکم��ی برای ادام��ه همکاری
نخواهند داشت .از آنجا که کاهش گازهای
گلخان��های مس��تلزم کنت��رل فعالیته��ای
اقتصادی اس��ت و این کنترل خواه و ناخواه
آثار اجتماعی و سیاسی منفی به دنبال دارد،
پس دولته��ا در صورت ل��زوم به راحتی،
تعهداتشان را نقض خواهند کرد.
اما با فرض اینکه هیچ تخلفی نیز صورت
نگیرد ،باز باید گفت که توافقنامه اشکاالت
اساس��ی دارد .ع��دهای معتقدند ک��ه در این
تواف��ق کش��ورهای ثروتمند فق��را را فریب
دادهان��د .علیرغم اینکه ظاهرا ً کش��ورهای
توس��عهیافته ب��ار مس��ئولیت س��نگینتری
دارند ،اما این هرگز با سهمش��ان در بروز و
تشدید مشکالت ،همخوانی ندارد .براساس
کنوانس��یونهای آب و هوایی س��ازمان ملل
هر کش��وری باید متناس��ب با سهمی که در
تخریب محیط زیس��ت داش��ته ،مس��ئولیت
بپذی��رد .این در حالی اس��ت ک��ه تعهدات
مندرج در توافق پاریس در برابر این مس��أله
س��اکت اس��ت .تعهدات��ی که کش��ورهای
ثروتمند پذیرفتهاند ،هرگز با قصورهایی که
تاکنون در قبال تخریب محیط زیست جهان
داشتهاند ،تناسب ندارد .زمانی اصل انصاف
رعای��ت نش��ود ،اج��رای آن نیز به مش��کل
برخواهد خورد.
نکت��ه دیگ��ری که مط��رح ش��ده ،این
اس��ت که تصمیم کش��ورها به بازگرداندن
میزان افزای��ش دما به  1/5درج��ه در توافق
پاری��س بلندپروازانه اس��ت .اگرچ��ه علم،
رابطه افزایش اس��تفاده از انرژیهای فسیلی
و افزای��ش درج��ه ح��رارت زمی��ن را تأیید

تحلیل

ک��رده ،ام��ا این ب��دان معنا نیس��ت که گرم
ش��دن زمی��ن صرف��اً محص��ول اس��تفاده از
سوختهای فسیلی است .به عالوه ،با اینکه
انتشار گازهای گلخانهای یکی از بزرگترین
مش��کالت زیس��تمحیطی جهان است ،اما
ب��دان محدود نمیش��ود .همچنی��ن با فرض
اینکه س��وختهای فس��یلی مهمترین عامل
مش��کالت زیستمحیطی باش��د ،توافقنامه،
مکانیس��م کنترلی مطمئنی برای رس��یدن به
هدف ندارد .برای بازگرداندن افزایش دمای
زمین به  1/5درجه باید کاهش��ی چمشگیر،
گس��ترده و فوری در استفاده از سوختهای
فسیلی صورت گیرد .به نظر نمیرسد امکان
رس��یدن به چنین هدف��ی از طریق این توافق
فراهم باشد.
1
جیمز هانس��ن دانش��مند س��ابق ناسا که
بعض��اً به عنوان «پدر موض��وع تغییرات آب
و هوایی» خوانده میش��ود ،از جمله کسانی
اس��ت که معاهده پاری��س را گام ضعیف و
ناچیزی در رس��یدن به هدف ارزیابی کرده
اس��ت .وی طی گفتگویی با گاردین اعالم
ک��رد که تواف��ق واقعاً یک فری��ب و تقلب
اس��ت که فقط قول میدهد ،اما هیچ اقدامی
به دنبال ندارد .به گفته هانس��ن تا زمانی که
س��وختهای فس��یلی به عن��وان ارزانترین
س��وختهای موجود در ب��ازار مورد خرید
و ف��روش ق��رار گیرند ،ب��ه س��وختن ادامه
خواهند داد ،ب��ه خصوص که برخی ملتها
به آنها نیاز حیاتی دارند .حتی در کشورهای
ثروتمن��د نی��ز ب��رای توقف رون��د موجود
اراده کافی وج��ود ندارد ،زیرا برای کاهش
فوری مص��رف س��وختهای فس��یلی باید
مجازاتهای مالی س��نگینی تعیین شود .در
ش��رایط کنونی یخهای زمین بسیار سریعتر
1. James Hansen

از آنکه در گذش��ته تصور میش��د ،در حال ذوب ش��دن هستند که
در نتیجه آن حیات انس��انهای بسیاری به خطر افتاده است .بنابراین،
جهان باید به راهحلهای بسیار اساسیتر و فوریتر فکر کند.
ایران و کنفرانس پاریس
س��ران حدود  150کش��ور جهان در کنفرانس پاریس حضور یافته و
نقط��ه نظرات و پیش��نهادات خویش را در این زمین��ه مطرح کردند.
برخ��ی از آنه��ا هش��دارهای مهم��ی در م��ورد حساس��یت اوضاع
زیس��تمحیطی جهان مطرح نمودند .از جمل��ه باراک اوباما تصریح
کرد« :ما نس��لی هس��تیم که تأثیر تغییرات اقلیمی را در زندگی خود
حس میکنیم و شاید آخرین نسلی باشیم که میتوانیم در خصوص
آن کاری بکنیم ».وی در عین حال تأکید کرد که هیچ کشوری اعم
از بزرگ و کوچک یا غن��ی و فقیر در مقابل تغییرات آب و هوایی
مصونیت ندارد .میتوان گفت پیام مشترک همه رهبران جهان ،بیش
از هم��ه بر ضرورت انجام اقدامات عملی ب��رای بهبود اوضاع تأکید
داش��ت .همچنین در اظهارات نمایندگان کشورهای در حال توسعه
یا کمتر توس��عهیافته نیز یک نکته بس��یار مهم جلوه بیشتری داشت و
آن ضرورت مس��ئولیتپذیری بیشتر کش��ورهای توسعهیافته صنعتی
در این خصوص بود .حتی ش��ی جینپین��گ رئيسجمهور چین ،نیز
که کش��ورش مقام اول تولید گازه��ای گلخانهای را در جهان امروز
دارد ،از کلیه کشورها خصوصاً کشورهای توسعهیافته خواست برای
رسیدن به نتیجه برد -برد همگانی مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند.
نماین��ده ایران در کنفرانس پاریس خان��م معصومه ابتکار رئیس
س��ازمان محیط زیست کشور بود که طی س��خنان خود بر چند نکته
مهم در مورد ویژگیهای رژیم زیس��تمحیطی آتی تأکید کرد .وی
اشاره کرد که کشورهای جهان با وجود مسئولیت مشترک در مقابله
ب��ا تغییرات اقلیمی باید س��همها و توانمندیه��ای متفاوت یکدیگر
را درک کنن��د .در عین ح��ال ،توافقنامه آتی نباید هیچ کش��وری
خصوصاً کشورهای کمتر توس��عهیافته را نادیده بگیرد .ابتکار اظهار
داشت که توافقنامه باید نوآوری داشته و از ابزارهای اجرایی الزم با
محوریت ابزارهای تشویقی برخوردار باشد .مشارکت کشورها باید
شکل داوطلبانه داشته و مبتنی بر جذب از طریق تشویق باشد تا فشار.
نکته مهمی که رئيس س��ازمان محیط زیس��ت در مورد وضعیت
خاص کشورهای منطقه و ایران به میان کشید ،توجه به نیازهای فوری
کشورهایی است که با مس��ائل مخاطرهآمیز فوری مثل ریزگردها و
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س��یلهای مخرب مواجهن��د .نکته مهم دیگری ک��ه نماینده ایران بر
آن انگش��ت گذاش��ت ،توجه به «ردپای کربن» در تولید و اس��تفاده
از تس��لیحات نظامی بود .وی تأکید کرد که باید محاس��به دقیقی از
ردپای کربنهای ناش��ی از جنگ و درگیریهای مس��لحانه صورت
گیرد ،زیرا آثار صنایع جنگی بر محیط زیس��ت با اینکه بس��یار زیاد
اس��ت ،اما همواره مورد غفلت قرار داشته است .وی خاطر نشانکرد
که پروژه کربنزدایی از محیط زیس��ت جهان صرفاً با محدود شدن
به اقتصاد کمکربن ناقص خواهد بود و الزم اس��ت حوزههای دیگر
فعالیتهای بش��ری خصوصاً فعالیتهای نظامی نیز مورد توجه قرار
گیرند .ابت��کار در نهایت از عزم جدی جمهوری اس�لامی ایران در
هم��کاری بینالمللی به منظور کاهش گازه��ای گلخانهای خبر داد.
وی همچنین در گفتگوهای حاشیهای نشست پاریس به ابعاد مختلف
برنامه مقابله با تخریب محیط زیس��ت و خصوصاً مسائل کشور ایران
اش��اره نمود .وی تأکید ک��رد که تنشه��ا و بیاعتمادیهای جدی
میان ای��ران و قدرتهای غربی یک��ی از موانع مهم مب��ارزه ایران با
چالشهای زیس��ت محیطی بوده اس��ت .نماینده ایران اشاره ویژهای
به مس��أله تحریمهای بینالمللی علیه ایران داش��ت و ضمن طرح این
اس��تدالل که تحریمهای بینالمللی به همکاری ایران در حفاظت از
س�لامت محیط زیس��ت آس��یب جدی زده ،اعالم کرد که ایران در
ص��ورت رفع این تحریمها انتش��ار گازهای گلخانهای را به ش��دت
کاهش خواهد داد .به گفته ابتکار ،براس��اس هماهنگی دستگاههای
مختل��ف و تصمیم دولت ایران ،کاهش  4درصدی انتش��ار گازهای
گلخان��های در برنام��ه جمهوری اس�لامی ایران ق��رار گرفته که در
صورت رفع کامل تحریمها و احیاء همکاریهای بینالمللی این رقم
به  12درصد افزایش خواهد یافت.
حضور ایران در کنفرانس پاریس از یک وجه ،اهمیت اساس��ی
داش��ت و آن اینکه ایران جزء ده کشور اول جهان در تولید گازهای
گلخانهای اس��ت .ایران در عین حال جزء کشورهای درگیر با مسأله
خشکس��الی اس��ت .بر این اس��اس ،برخی رس��انهها انتظار حضور
گس��تردهتری از ایران داش��ته و عدم حض��ور رئیسجمهور ایران را
نش��انه دستکم گرفتن کنفرانس توس��ط ایران ارزیابی کردند .آنها
اشاره داشتند که عالوه بر غیبت مقامات ارشد در کنفرانس ،ایرانیها
در نمایشگاهی که به منظور ترویج برنامههای زیست محیطی برگزار
ش��ده بود ،فاقد غرفه بودند .با این همه ،مواض��ع اصولی و نکتهبینانه
نماینده ایران در کنفرانس برای بس��یاری رس��انهها جالب توجه بود

که این نوعی ب��رد دیپلماتیک برای ایران به
حساب میآید.
نتیجهگیری
کنفران��س و توافق تاریخ��ی پاریس گامی
مه��م اگرچه کوچک ب��رای ایجاد حرکت
جهانی جدیدی برای نجات محیط زیس��ت
جه��ان بود .ب��ا اینکه ناامی��دی و نگرانی در
م��ورد کارای��ی توافقنامه پایان��ی کنفرانس
بس��یار اس��ت ،اما با توجه ب��ه واقعیتهایی
نظی��ر حضور و همس��ویی نس��بتاً پررنگتر
دولتهای مختلف و خصوصاً استقبال جدی
رئيسجمهور آمری��کا از توافقنامه میتوان
به این جمعبندی رس��ید که گذشت زمان و
تعمیق فجایع زیست محیطی مسئولیتپذیری
جهانی را به نح��و قابلتوجهی تقویت کرده
است .تقریباً همه کش��ورها میدانند که چه
فاجعهای در حال رخ دادن است و برای مهار
آن چه سیاستها و اقداماتی باید در دستور
کار قرار گیرند .مسأله مهمی که مشکلساز
ش��ده کم و کیف تقس��یم مسئولیتهاست.
الزم اس��ت دیال��وگ جهان��ی ب��ه منظ��ور
نزدیکس��ازی مواضع دولتها به همدیگر
ادام��ه یاب��د .نکته نهای��ی اینک��ه همگرایی
دولتها در مس��أله محیطزیست میتواند بر
دیگر خطوط اختالفانگیز نیز اثر گذاش��ته
و ش��بکههای همگرایی را گس��ترش بخشد.
جهانی ش��دن تهدی��دات زیس��ت محیطی،
مبی��ن ای��ن پیام اس��ت که در عص��ر کنونی
کشورها با وجود اختالفات سیاسی ناچار از
همکاریان��د و اصرار بر اختالفات به باخت
همگانی منتهی خواهد شد.

