




مجموعه مقاالت



آیا معاهدات زیست محیطی برای ایران چالش زا خواهد بود؟



کاری از اندیشکده راهبردی تبیین



www.Tabyincenter.ir   : وبسایت اندیشکده



نشانی : تهران، خیابان پاسداران،  چهارراه فرمانیه، خیابان بوستان، خیابان نسترن، پالک 32



کد پستی : 1585686711



تلفن : 26153329



نمابر : 26153239



اندیشکده راهربدی تبیین|  چرت نفوذ رژیم صهیونیستی بر رس اوراسیا/ 4

محیط زیست و نظم جهانی
کشورهای مختلف  کالن در  تغییرات آب و هوایی در حال تغییر سیاست های 
است. دوران معاصر، دورانی است که به راحتی می توان از تاثیر محیط زیست در تغییر 
گر زمانی قدرت نظامی، حرف اول را در تعیین ساختار سیاسی  نظم جهانی سخن گفت. ا
کشورها و یا  جهان مشخص می کرد، امروز محیط زیست به یک عامل موثر در قدرت 
گرم شدن  کشورها در اقتصاد و امنیت تلقی می شود. امروز به واسطه ی  تعیین قدرت 
کشورها در  زمین و آب شدن یخ های قطبی و افزایش سطح آب اقیانوس ها، برخی از 
معرض غرق شدن هستند. از سوی دیگر تغییرات اقلیمی، جغرافیای زیستی جهان را 
گر روزگاری بین النهرین مهد تمدن ها و زندگی بشری تلقی می گردید با  تغییر می دهد. ا
احداث سد، کمبود بارندگی و … تبدیل به بیابان خواهد شود و خشکسالی در کشورهای 
غربی ایران کانون هایی برای گرد و غبار در آسمان ایران خواهند بود که به مرور می تواند 

باعث سخت تر شدن شرایط زندگی در غرب ایران شود.

روند معاهدات زیست محیطی
از  یکی  به  جهان  سطح  در  هوا  و  آب  اقلیمی  تغییر  شد،  گفته  که  همانطور 
که حاصل توسعه  گلخانه ای  گازهای  دغدغه های اصلی بشری تبدیل شده است. 
سریع صنعتی در کشورهای صنعتی می باشد، این کشورها را برآن داشته تا برای حیات 
خود، تصمیم به کاهش تولید گازهای گلخانه ای بگیرند و این مسئله منجر به پیمان 
کره قرار گرفت. این  کیوتو شد. پیمانی که نشست دسامبر ۱۹۹۷ در کیوتو-ژاپن مورد مذا
نشست در ۱۶ مارس ۱۹۹۸ افتتاح و در ۱۵ مارس ۱۹۹۹ پایان یافت. این موافقت نامه در 
پی تصویب روسیه در ۱۸ نوامبر ۲۰۰۴، در ۱۶ فوریه ۲۰۰۵ به حالت اجبار درآمد. در نتیجه، 
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کتبر سال ۲۰۰۶ تمامی ۱۶۶ کشور، موافقت نامه را به امضا درآورده بودند.]۱[ در ا

کنوانسیون تغییرات آب و  هوایی
اما مهمترین اقدام در زمینه تغییرات اقلیمی، کنوانسیون تغییر آب و هوایی بود. 
در سالهای دهه ۱۹۸۰، شواهد علمی نشان دادند که انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از 
فعالیت های انسانی، خطراتی برای آب و هوای جهان ایجاد می کند و به این ترتیب افکار 
عمومی لزوم ایجاد کنفرانس های بین المللی دوره ای و تشکیل پیمان نامه ای برای حل 
این مسئله را احساس کرد. دولت ها برای انعکاس افکار عمومی یکسری کنفرانس بین 
المللی برگزارکردند و تنظیم قراردادی بین المللی را برای بررسی این مسئله خواستار شدند. 
کرات بین الدول )INC( را  کمیته مذا در سال ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

جهت تدوین کنوانسیون تغییر آب و هوا )UNFCCC( تشکیل داد.]۲[

کرات، پیش نویس کنوانسیون را تهیه کرد و این پیش نویس در ۹ ماه  کمیته مذا
مه ۱۹۹۲ در مقر سازمان ملل در نیویورک تصویب شد. این کنوانسیون در اجالس زمین، 
در ژوئن ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو )برزیل(، جهت امضاء اعضاء آماده گردید. این کنوانسیون 
در طول جلسه ریو توسط سران کشورها و مقامات ارشد ۱۵۴ کشور دنیا امضاء و از تاریخ 
۲۱ مارس ۱۹۹۴ الزم االجراء شناخته شد. تا اواسط سال ۱۹۹۹ بیش از ۱۷۵ کشور عضو 
سازمان ملل آنرا تصویب کردند یا پذیرفتند و به این ترتیب خود را ملزم به رعایت مفاد 
کنوانسیون دانستند.]۳[ ایران نیز در سال ۱۹۹۶ پس از تصویب هیئت دولت و مجلس 

شورای اسالمی به عضویت این کنوانسیون در آمد.
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هدف نهائی این کنوانسیون و هر ابزار قانونی مرتبط که توسط کنفرانس اعضاء 
مورد پذیرش قرارگیرد، دستیابی به تثبیت غلظت گازهای گلخانه ای در اتمسفر تا سطحی 
است که از تداخل خطرناک فعالیت های بشر با سیستم آب و هوایی جلوگیری نماید. 
چنین سطحی باید در یک چهارچوب زمانی کافی حاصل گردد تا چرخه های حیات بطور 
طبیعی با تغییر آب و هوا خود را همراه کنند و این اطمینان به وجود آید که امنیت غذایی 

در خطر قرار نمی گیرد و رشد  اقتصادی به طور پایدار ایجاد می گردد.]۴[

توافق پاریس
کشورهای عضو کنوانسیون نشست های گوناگونی به عنوان COP برگزار کردند 
اما باید بیست و یکمین نشست کنفرانس اعضاء متعاهد کنوانسیون و یازدهمین جلسه 

متعاهدین پروتکل کیوتو در پاریس را مهمترین نشست دانست. 

کرات پاریس که با هدف رسیدن به  مذا
یک توافق جهانی و محدود نمودن تغییرات 
اقلیمی برگزار شد، در پایان به توافقنامه پاریس 

منتهی گردید.

به طور کلی همانطور که گفته شد، گرم 
شدن کره ی زمین، آب شدن یخ های قطبی، 
انتشار گازهای گلخانه ای، آالینده های زیست 
محیطی و … تنها نگرانی دوستداران محیط 

زیست نیست. 

اول  حرف  نظامی،  قدرت  زمانی  گر  ا
جهان  سیاسی  ساختار  تعیین  در  را 
محیط  امروز  می کرد،  مشخص 
در قدرت  موثر  به یک عامل  زیست 
کشورها در  کشورها و یا تعیین قدرت 
اقتصاد و امنیت تلقی می شود. امروز 
آب  و  زمین  شدن  گرم  واسطه ی  به 
شدن یخ های قطبی و افزایش سطح 
کشورها در  از  اقیانوس ها، برخی  آب 

معرض غرق شدن هستند.
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گرم شدن کره ی زمین و تغییرات اقلیمی، زندگی همه ی ساکنین زمین را می تواند 
تحت تاثیر قرار دهد و اقدامات جدی تری در سطح دولت ها را می طلبید. از ۳۰ نوامبر تا 
کنفرانس تغییرات آب و هوایی ۲۰۱۵ سازمان ملل متــحد در پاریس  ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵، 
برگزار شد که هدف از آن رسیـدن به یک توافق نامه جهانی برای مقابله با این تغییرات 
همراه با حضور ۱۹۵ عضو آن بود. سال۲۰۰۹ و در کنفرانس کپنهاگ رسیدن به یک توافق 
غیر ممکن بود اما جدی شدن خطرات زیست محیطی باعث شد تا در روز ۱۲ دسامبر 
کرات برای رسیدن به توافقی اثرگذار به نتیجه برسد. بنا به نظر بسیاری  سرانجام این مذا
کرات نشان می دهد که  از تحلیلگران، توافق حاصل شده، توافقی تاریخی بود، این مذا
تغییرات آب و هوا به سرعت رشد گازهای گلخانه ای و جلوگیری از گرم شدن زمین گره 

خورده است.]۵[

بر اساس این توافق، افزایش گرمایش زمیـن باید زیر دو درجه سانتی گراد باقی 
بماند. به این ترتیب تمامی کشورها باید متعهد شوند تولید گازهای کربنی خود را کاهش 
دهند. هدف این است که دمای زمین تا پایان این قرن در سطح ۱٫۵ درجه ی سانتی گراد 
حفظ شود. در صورت عدم تالش برای اعمال این محدودیت ها، افزایش گرمایش زمین 
ممکن است به سه درجه ی سانتی گراد نیز برسد که این امر مخاطرات بسیاری را برای 

ساکنان کره ی زمین به همراه خواهد داشت.]۶[

کشورهای امضاکننده ی این توافقنامه متعهد می شوند که در کوتاه ترین زمان 
ممکن، به هدف کاهش جهانی گازهای گلخانه ای دست یابند. گرچه این متن زمان 
مشخصی را تعیین نکرده است اما کشورها باید باید بر اساس دستاوردهای علمی، بتوانـند 
با ایجاد تعادل میان منابع انسانی تولیدکننده گازهای گلخانه ای، تولید آنها را تا نیمه ی 

دوم قرن جاری، کاهش دهند.]۷[
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گلخانه ای نیست، بلکه به آن  گازهای  کامل تولید  امر به معنای قطع  این 
معناست که کشورها باید آنقدر روند تولید گازهای گلخانه ای را کاهش دهند تا به وسیله ی 

روندهای طبیعی متعادل شده و یا به صورت تکنولو ژیک، مهار شوند.

به منظور ضمانت اجرایی، همه ی کشورها متعهد می شوند هر پنج سال یک بار، 
یک تعهدنامه ی جدید ملی برای کاهش گازهای گلخانه ای تنظیم کنند. هر یک از این 
تعهدنامه ها باید پیشرفت حاصل شده را نشان دهد. این روند به دقت از سوی ناظران 
بررسی خواهد شد تا هدف ثابت نگه داشتن میانگین دمای زمین تحقق یافته و کمتر از 

دو درجه ی ساتی گراد باقی بماند.]۸[

بخش دیگری از توافق به آمادگی کشورها برای رویارویی با تغییراتی اقلیمی اشاره 
می کند به این ترتیب که آنها باید برنامه ریزی های مدونی برای این امر داشته باشند.

در این توافق  قسمتی با عنوان  تخریب و آسیب در نظر گرفته شده است که برای 
موقعیت های خاص از راهکارهایی همچون بیمه برای مقابله با مخاطرات پیش آمده 
نام می برد. به عبارت دیگر کشورهای پیشرفته برای جبران خسارت ها،  بخش مهمی 
از این توافق را به چگونگی پرداخت هزینه های مورد نیاز برای تحقق اهداف پیش رو، 
اختصاص داده اند. بر اساس مفاد این متن، کشورهای پیشرفته، منابع مالی مورد نیاز 
کاهش  کنند، چه در زمینه ی  کشورهای در حال توسعه را باید فراهم  کمک به  برای 
گازهای گلخـانه ای  و چه در زمینه ی انطباق با تغییرات احتمالی؛ به عبارت دیگر آنها 
را برای دستیابی به یک سیستم تولید انرژی پاک یاری دهند. بند دیگر این توافق 
کشورهای ثروتمند را ملزم می کند تا از سال ۲۰۲۰ به کشورهای فقیر، مبلغ ۱۰۰ میلیارد دالر 

به طور سالیانه پرداخت کنند.]۹[
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به نظر می رسد این توافق نامه به منافع تمام کشورهای عضو توجه کرده است، از 
سوی دیگر این سند همه ی کشورها را ملزم به رعایت مفاد آن می کند. این به این معنی 
گلخانه ای به ویژه  گازهای  کاهش  کشورها باید تالش خود را برای  که همه ی  است 

محدود کردن تاثیرات انسان در تولید آن به کار برند.

که به نوعی ضمانتی برای تحقق اهداف  یکی دیگر از نکات مهم این توافق 
مورد نظر است، توافق بر سر قیمت گذاری بر روی سوخت های فسیلی است. استراتژی 
قیمت گذاری این سوخت ها به گونه ای خواهد بود که کشورها را به استفاده از سوخت های 

پاک تشویق کند.

نشست مراکش یا COP۲۲ به نوعی 
یعنی  قبلی  اجالس  توافق  جزئیات  بررسی 
نمایندگان  داشت.  برعهده  را  پاریس  توافق 
بررسی  نشست  در  جهان  کشور   ۲۰۰ حدود 
تا  کردند  توافق  مراکش  در  اقلیمی  تغییرات 
توافق قبلی خود موسوم به »توافق پاریس« 
را عملی کنند. تبیین جزییات و وضع مقررات 
برای به سرانجام رساندن »توافق  و قوانین 
پاریس« در دو سال آتی را می توان دستاورد 
عمده نشست مراکش موسوم به »کوپ ۲۲« 

دانست.

یک  ایران  برای  تواند  می  که  آنچه 
سازوکارهای  همین  باشد،  تهدید 
زیست  محیط  چارچوب  در  حقوقی 
است که باید به شدت مورد توجه قرار 
بگیرد. شاید این بی توجهی در برخی 
که محیط زیست  وجود داشته باشد 
که  است  حاشیه ای  موضوع  یک 
نیازی نیست تا در امضاء قراردادها و 
تصویب معاهدات، دقتی کافی مبتنی 
گیرد. اما  بر آینده های ممکن صورت 
واقعیت این است که برخی امضاءها 
بر  زمینه فشار  و تصویب ها می تواند 

ایران را در آینده فراهم سازد.
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ایران و تعهدات محیط زیستی
تغییرات اقلیمی به یک عنصر مهم در تعیین هندسه ی آینده ی جهان بدل شده 

است که نمی توان آن را از محاسبات سیاسی و امنیتی و اقتصادی جدا کرد.

این درجه از اهمیت باعث شده است تا سازوکارهای مختلف بین المللی برای 
و  سازمان ها  رژیم ها،  معاهدات،  قوانین،  گسترش  برای  و  شود  لحاظ  محیط زیست 
ارزش های زیست محیطی حرکت های گوناگونی صورت بگیرد. در کنار گسترش افقی، 
گسترش عمودی و عمقی نیز وجود خواهد داشت. یعنی محیط زیست نیز یکی از مصادیق 
صلح و امنیت بین الملل خواهد شد و به طور مثال در آینده ای نه چندان دور برای یک 
آالینده ی زیست محیطی، قطعنامه ی فصل هفتی در شورای امنیت تصویب خواهد شد 
و یا دادگاه های بین المللی به صورت ویژه به بحث محیط زیست ورود پیدا خواهند کرد.

اقدامات حقوقی و حرکت به سمت کنوانسیون ها و معاهدات مختلف بین المللی 
زمینه اقدامات اساسی در آینده را فراهم خواهد کرد. امروز عنوان می شود که ایران یکی 
که بسیاری از  گلخانه ای می باشد اما این مسئله  گاز های  کشورهای عمده در تولید  از 
مشکالت زیست محیطی زاییده ی تفکر و عملکرد غرب و توسعه غربی است، در حال به 
حاشیه رانده شدن است. اگرچه ایران باید به سمت کاهش آالینده های زیست محیطی 
حرکت کند اما نباید این مسئله زمینه را برای سوءاستفاده علیه ایران فراهم کند و برعکس 

باید زمینه ای برای دریافت کمک های بین المللی باشد.

که می تواند برای ایران یک تهدید باشد، همین سازوکارهای حقوقی در  آنچه 
چارچوب محیط زیست است که باید به شدت مورد توجه قرار بگیرد. شاید این بی توجهی 
که نیازی  که محیط زیست یک موضوع حاشیه ای است  در برخی وجود داشته باشد 
نیست تا در امضاء قراردادها و تصویب معاهدات، دقتی کافی مبتنی بر آینده های ممکن 
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صورت گیرد. اما واقعیت این است که برخی امضاءها و تصویب ها می تواند زمینه فشار بر 
ایران را در آینده فراهم سازد. به هر حال کشورهای صنعتی به واسطه ی آالیندگی های 
فراوان صنایع خود، به سمت بهبود زیست محیطی این صنایع حرکت کردند. برخی از 
کشورها به پیمان کیوتو نپیوستند تا بدون ایجاد الزام و تعهد حقوقی برای خود، نسبت به 
تغییر صنایع اقدام کنند. حال بسیاری از کشورهای صنعتی به استانداردها و فناوری های 
متناسب با محیط زیست دست پیدا کرده اند و کشور ایران که گام در راه صنعتی شدن 
گذاشته است با موانعی در زمینه صنایع خود مواجه خواهد شد.از سوی دیگر تغییرات 
اقلیمی آینده ی خوبی برای ایران ایجاد نمی کند. کمبود آب در کنار افزایش دما در منطقه، 
به مهاجرت داخلی و خارجی منتج خواهد شد. بسیاری از مناطق ایران به دلیل کمبود آب 
و برخی مناطق به واسطه آلودگی های منطقه ای همچون ریزگردها، برای سکونت دچار 

مشکالتی خواهند شد و عمال جغرافیای قابل سکونت ایران کاهش پیدا خواهد کرد.

نتیجه گیری
محیط زیست به واسطه ی آسیب ها و نتایج ناشی از این  آسیب ها، تبدیل به یک 
موضوع سطح باال در سیاست جهانی شده است. موضوعی که امروز با امنیت کشورها 
کشورها را در معرض نابودی قرار داده است. از این رو اقدامات  سروکار دارد و برخی از 
سیاسی در خصوص محیط زیست گسترش عمودی و افقی پیدا کرده و در کنار افزایش 
سازوکارهای عرفی و ارزشی، معاهدات و زمینه های حقوقِی متعددی برای آن ایجاد شده 
است. در آینده نزدیک ممکن است دادگاه های بین المللی محیط زیستی تشکیل شود و 
حتی شورای امنیت، موضوعات محیط زیستی و آالینده  ها را تهدیدی برای صلح و امنیت 
جهانی تلقی نماید. از این رو ایران باید با وسواس به معاهدات و تعهدات محیط زیستی 

توجه داشته باشد.
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 www.Tabyincenter.ir                                                                    :نشانی پایگاه اینترنتی

شماره تماس جهت اعزام سخنران:                                                        26153239 - 021 

و  فانتزی  که جنبه ی  از جمله موضوعاتی است  محیط زیست 
حاشیه ای خود را برای بسیاری از کشورهای جهان از دست داده 
است و تبدیل به یک موضوع مهم و اساسی برای سیاستمداران و 

سیاست گذاران شده است.


