
اقليمى  تغييرات  كنفرانس 
پاريس (كوپ21) كه كار 
خود را از 30 نوامبر مصادف 
با 9آذرماه در پاريس آغاز 
كرده بود، از مهم ترين رويدادهاى بين المللى 
سال بود كه مانند كنفرانس هاى قبلى با تالش 
سازمان ملل متحد تشكيل شد و بعد از 2 هفته 
بحث و گفت وگو توانست با امضاى پيمانى 
پايان يابد كه همه صاحبنظران آن را گام عملى 
و مهم براى كاهش دماى زمين دانسته اند. بعد 
سوخت هاى  بى رويه  مصرف  دهه  چند  از 
فسيلى و انتشار گازهاى گلخانه اى حاصل از 
اين كار در جو زمين كه باعث شدند دماى 
زمين هر سال گرم تر شود، ساكنان كره خاكى 
به اين باور رسيده اند كه بى توجهى به تخريب 
انسان ساخته محيط زيست، زندگى سالم را در 
آينده اى نه چندان دور به مخاطره مى اندازد. 
كنفرانس پاريس اولين اقدام نبود، پيش از آن 
هم كنفرانس هايى برپا شده، حرف هايى گفته 
شده و در آخر با توافقى تشريفاتى يا حتى 

بدون هيچ توافقى پايان يافته بودند. 

اهداف  نيافتن  تحقق  دارند  عقيده  بسيارى 
كنفرانس هاى قبلى به منافع سياسى جناح هاى 
مختلف بازمى گردد كه به دليل سود حاصل از 
صنايع آلوده كننده موجود تن به تغييراتى به نفع 
محيط زيست نمى دادند و نمى دهند، اما با توجه 
به شدت گرفتن بحران گرم شدن زمين و وقوع 
بالياى طبيعى، از جمله خشكسالى ها و سيل هايى 
كه حيات بشر روى كره خاك را تهديد مى كنند، 
اين بار جهان بايد با نگاهى فراتر از منافع اقتصادى 
و جناح هاى سياسى دنبال راه حلى واقعى براى 
اين مشكل باشد. ايران هم در جمع 195 كشور 
شركت كننده در اين كنفرانس بود. معصومه ابتكار، 
مشاور رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت از 
محيط زيست كه رياست هيات ايرانى را برعهده 
داشت، با پيشنهادهاى برخاسته از اوضاع نابسامان 
خاورميانه گرفتار در چنگال جنگ هاى داخلى 
و تروريسم و از منظر داخلى، اثرى كه تحريم ها 

بر پيشرفت علمى و اقتصادى ايران داشته اند، در 
كنفرانس سخنرانى كرد.  به گزارش روزنامه ايران، 
محاسبه آثار و تبعات جنگ ها و درگيرى هاى 
مسلحانه بر تغييرات اقليمى محيط زيست توسط 
سازمان ملل، در صدر پيشنهادهاى ايران به اين 
كنفرانس قرار دارد. معصومه ابتكار در صفحه 
شخصى اش در فضاى مجازى نوشت: «پيشنهاد 
مشخص ما اين است كه اين كنفرانس آثار 
جنگ و درگيرى هاى مسلحانه در بحث تغيير 
اقليم را به طور دقيق بررسى كند؛ يعنى ردپاى 
كربن هاى ناشى از جنگ و ناامنى ها را بايد 
محاسبه كنند زيرا آثار صنايع جنگى بسيار بزرگ 
است اما هيچ زمانى به تاثيرات زيست محيطى 

آن پرداخته نشده است.» 
در اين اجالس قرار بود رهبران و نمايندگان 195 
كشور جهان 11 روز به گفت وگو درباره تغييرات 
اقليمى زمين بپردازند كه اين مدت براى رسيدن 
به توافق نهايى، يك روز تمديد شد. معصومه 
ابتكار همچنان كه پيش تر هم به روزنامه ايران گفته 
بود، به رسانه هاى شركت كننده در اين اجالس 
اعالم كرد در صورت برداشته شدن تحريم هاى 
بين المللى عليه ايران، اين كشور قادر است آلودگى  
گازهاى  گلخانه اى را «به شدت» كاهش دهد: 
«براساس هماهنگى هاى دستگاه هاى مختلف و 
تصميم دولت، 4 درصد كاهش انتشار گازهاى 
گلخانه اى تا سال 2030 در برنامه جمهورى اسالمى 

ايران قرار گرفته و به اين اجالس اعالم شده كه 
در صورت رفع كامل تحريم ها و همكارى هاى 
بين المللى اين رقم به 12 درصد افزايش خواهد 
يافت.» او همچنين ورود سوخت پاك را از جمله 
برنامه هاى ايران دانست. اما اين مهم ترين رويداد 
سال، حضور كمرنگى بين مردم و رسانه هاى ايرانى 
و حتى فعاالن محيط زيست كشورمان داشت. 
به نظر مى رسد دغدغه بحران هاى داخلى تخريب 
زيست محيطى مانند زير آب رفتن چشمه كانى بل 
به عنوان عنصرى از هويت مردمان كردنشين، سد 
گتوند و مسايل مبتال به آن در كنار حيوان آزارى و 
كشتار پرندگان مهاجر در فريدون كنار و سرخرود 
باعث شد موضوع كنفرانس پاريس حتى بين فعاالن 

محيط زيست در ايران چندان برجسته نشود. اين 
در حالى است كه فعاالن محيط زيست در ساير 
مناطق جهان با برپا كردن اجتماعات خيابانى يا 
جلسات كارشناسى حضورى پررنگ در اين 
بن،  سفر،  دنياى  گزارش  به  داشته اند.  رويداد 
لندن، دهلى نو، كامپاال (اوگاندا)، كيوتو (ژاپن)، 
نيويورك، قاهره و سائوپولو (برزيل) نيز از جمله 
شهرهايى بودند كه تظاهركنندگان براى فشار بر 
دولت هايشان در راستاى دستيابى به يك پيمان 
كارا و موثر براى كاهش گازهاى گلخانه اى به 

خيابان ها آمدند. 

زمين گرم تر مى شود 
كشورها متعهد شدند كه نگذارند تا سال 2030 
دماى كره زمين بيش از 2 درجه سليسيوس 
مديركل  فيگورس،  كريستينا  يابد.  افزايش 
چارچوب پيمان نامه ملل متحد در تغييرات 
اقليم، در سخنرانى پيش از شروع كنفرانس 
گفته بود طرح هايى كه به سال هاى 2009-2010 
بازمى گردند، پيش بينى كرده بودند دماى كره 
زمين 5-4 درجه افزايش مى يابد، اما حتى پيش 
از كنفرانس پاريس نيز با توجه به پايبندى كشورها 
به مفاد تصميمات سهم تعيين شده ملى، اين ميزان 
به 3 درجه سلسيوس كاهش پيدا كرده بود؛ پيمانى 
كه براساس آن سهم هر يك از كشورها در كاهش 
گازهاى گلخانه اى مشخص شده است. به گفته 
فيگورس، ما هنوز در راه كاهش 2 درجه اى كه 
صحبت آن است، نيستيم. او مى گويد: «ما هنوز 
در همان راه قبلى كاهش 3 درجه اى قبلى هستيم 
و هنوز به سرخط كاهش 2 درجه اى نرسيده ايم.»

چرا توافق پاريس مهم است؟
آخرين بار، مسئوالن كشورها در سال 2009 در 
كپنهاگ، در مقياسى كوچك تر، گرد آمدند تا درباره 
پديده گرم شدن زمين مذاكره كنند، اما حاصل 
كار آن كنفرانس بيشتر به يك بيانيه سياسى شبيه 
بود و درنهايت كنفرانس به اهداف خود نرسيد و 
شكست خورد. اكنون وضعيت متفاوت است؛ هم 
انتظارات و هم بلندپروازى هاى كنفرانس كپنهاگ 
بيشتر و جدى تر شده است. بزرگ ترين تفاوت 
اما در سرشت توافق هاى حاصل از دو كنفرانس 
است. در كپنهاگ، شركت كنندگان، كاهش گازهاى 
گلخانه اى در برخى كشورهاى خاص را هدف 
اصلى خود قرار داده بودند، اما در پاريس، توافقى 
حاصل شد كه هر كشور با توجه به توان فناورى 
و وضعيت سياسى خود در موضوع مشاركت 
داشته باشد. به عبارت ديگر، رويكرد آمرانه از باال 
به پايين در اين كنفرانس تغيير كرده است. البته 
اين موضوع اعتراضاتى را هم از طرف كشورهاى 
درحال توسعه به دنبال داشته است. اين كشورها 
معتقدند با توجه به اينكه كشورهاى توسعه يافته 
بيشترين سهم را در آلودگى دارند، اين رويكرد 

بار اضافى بر دوش آنها گذاشته است. 
رويداد مهم ديگر در اين كنفرانس اعالم مشاركت 
اياالت متحده و چين براى كاهش دماى زمين 
است. اين دو كشور كه بيشترين سهم را در انتشار 
گازهاى گلخانه اى دارند، با نگاه بر لزوم توسعه 
اقتصادى و افزايش درآمد ملى، تا به حال از زير بار 
مسئوليت شانه خالى كرده بودند اما به نظر مى رسد 
اكنون موضوع گرم شدن هواى زمين و تبعات 
هولناك آن مانند توفان ها، سيل ها و خشكسالى 
توانسته كارى كند كه بزرگ ترين قدرت هاى 
اقتصادى جهان كه بدون مشاركت آنها نمى توان 
اميدى به محدود كردن انتشار گازهاى گلخانه اى 
داشت، به جريان حفاظت از محيط زيست ملحق 
شوند. پيش از آن هم باراك اوباما، رئيس جمهور 
آمريكا، با وجود مخالفت هاى چند دهه اى اغلب 
جمهورى خواهان و صاحبان صنايع نفتى در اين 
كشور، «اليحه هواى پاك» را با هدف كاهش 

گازهاى گلخانه اى امضا كرده بود.

دركنفرانس تغييرات اقليمى پاريس كه با حضور ايران برگزار شد، چه گذشت؟
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فوايد سالمت پيمان پاريس
كارشناسان عقيده دارند پيمان به خوبى به فوايد جانبى موضوع مانند كاهش آلودگى هوا پرداخته 
است. به گزارش نشريه پزشكى النست، همه اين كارشناسان بر فوايد كمى و كيفى كه اجرا 
شدن سياست هاى كاهش كربن بر سالمت عمومى دارد، اذعان دارند. آنها مى گويند، آثار 
خطرناك گازهاى گلخانه اى بر سالمت عمومى با اجراى اين توافق كاهش پيدا مى كند، اما 
نبايد درباره محدود كردن افزايش دما به 2 درجه آنقدرها به هيجان پيدا كنيم. حتى افزايش 

همين مقدار هم مى تواند به صورت غيرمستقيم آثار زيانبار چشمگيرى بر سالمت داشته 
باشد، مثال از طريق اثرى كه بر توليد محصوالت كشاورزى، دسترسى به آب آشاميدنى، 
باال آمدن سطح درياها و مانند آن مى گذارد. هرچند كنفرانس پاريس بر محدود كردن توليد 
دى اكسيدكربن بسيار تاكيد دارد اما همه دانشمندان بر وجود منابع ديگر آالينده هم تاكيد 
مى كنند. بايد ديد وحدت نظرى كه در كنفرانس پاريس شكل گرفته، تا چه حد مى تواند در 

آينده نقطه پايانى بر مقاومت هاى عمومى و سياسى براى كاهش انتشار گازهاى گلخانه باشد.


