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 خالصه

دهه اخیر از سوی بسیاری از محافل علمی در دنیا مورد توجه دو محیطی است که بویژه در  هانی و تغییر اقلیم از معضالت مهم زیستگرمایش ج 

ها باقی خواهد ماند. پیامدهایی که رسد گرمایش جهانی با پیامدهای بسیار مهمی همراه باشد که اثرات آن تا سالبه نظر می ت.قرار گرفته اس

ها ردپایی از خود بر جا گذارد. در حال حاضر این حقیقت که بشر وضعیت جو کره عالوه بر تغییرات جوی، در سطح کره زمین و اقیانوس تواندمی

رسد، اما نظر میدهد، به وضوح روشن شده است. هرچند با توجه به ابعاد گسترده کره زمین امکان وقوع چنین تغییراتی بعید بهزمین را تغییر می

م. هدف از این تحقیق مقایسه تطبیقی است بین سیاست های اقتصادی محض سفانه در عمل شاهد بروز این تحوالت مخرب زیست محیطی هستیمتأ

ن و نگاه های بشر دوستانه در کنار ساست های اقتصادی به محیط زیست بین دو اقتصاد آمریکای شمالی و جمهوری اسالمی ایران است. برای تدوی

ز بررسی اسناد و مدارک داخلی وخارجی در زمینه معاهدات و پروتکل های بین المللی در خصوص گرمایش جهانی وتغییر اقلیم استفاده این مقاله ا

در میان گردید. ازنتایج این تحقیق می توان به دیدگاه های متفاوت بین سیاست ها و اظهار نظرات گوناگون به مقوله گرمایش جهانی و تغییر اقلیم 

مداران و اسناد معتبر زیست محیطی در این کشورها اشاره کرد. کشور ایاالت متحده، براساس سیستم اقتصادی آن که سرمایه دار محض سیاست

ر است، دسترسی به بیشینه عایدات اقتصادی میباشد و مسایل زیست محیطی و از جمله تغییراقلیم تحت الشعاع این خط مشی قرار گرفته است. کشو

لیل موقعیت جغرافیایی خاصی که دارد، مستعد بیشترین آسیب پذیری از تغییرات اقلیمی است. سطوح وسیعی از این کشور در نواحی کانادا به د

سرد شمالگان واقع شده است که در صورت ذوب شدن یخ های قطبی و باال آمدن سطوح آب دریاها به زیر آب میرود. ایران به عنوان یک کشور 

به بعد خط مشی  7112سال اخیر یعنی از سال  11حاظ توسعه صنعتی در سطح کشور ایاالت متحده قرار ندارد. منتها در ایران تادر حال توسعه، از ل

 .  خاصی در مقابل تغییرات اقلیمی به صورت سازوکار اجرایی داخلی تدوین نشده بود

   ات آب و هواییسیاست های آب وهوایی، ایاالت متحده،کانادا، ایران، تغییرکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

ای است. گرمایش جهانی کره زمین پیامدهای اقلیمی زیادی در بسیاری از نقاط های جهانی و منطقهگر تغییر الگوهای اقلیمی در مقیاستغییراقلیم بیان 

های پرقدرت در ها و طوفانآسا، خشکسالیلهای سیتوان به افزایش قابل توجه دما، تغییر شدت و تعدد بارشجهان داشته است که از آن جمله می

ها های پیش روی بشر در جهان امروز است که باید در صدر توجه دولتترین چالشها اشاره نمود. آثار تغییرات اقلیمی، یکی از جدیدریاها و خشکی

 دهه های در بین المللی محیط زیستی معضل یک به عنوان است که آب و هوا تغییر مساله الملل، بین جامعه نگرانی های از یکی  و ملت ها قرارگیرد.

 گلخانه ای دیگرگازهای و دی اکسیدکربن جذب در زمین ظرفیت اقلیم، مساله تغییر است. کانون نموده جلب خود به را توجهات از اخیر بسیاری

 محیط زیست، طبیعی، منابع که تهدیدی .نمود معرفی ارپاید توسعه پیشروی تهدید مهمترین عنوان را به آن باید و رود می اشباع سوی به که است

 است. داده قرار جدی آسیب های معرض در را اقتصادی و امنیت غذایی انسان، سالمت
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 متحد ملل سازمان1131 سال از دارد، آینده در کشورها تمامی سیاسی و فعالیت های اقتصادی تغییر به زیادی بستگی گازها این تغییر که از آنجایی

 تدریج الزام آور به سند دو تصویب با در نهایت و پرداخته زمینه این در منطقه ای و بین المللی های برگذاری اجالس به ، مساله این شناسایی منض

 . است داده توسعه پدیده این با رویارویی جهت را تدابیری خط مشی ها و سیاستها،

 کنوانسیون تصویب با) ملل سازمان که است آب وهوا تغییر با سازگاری و آن کاهش میان گلخانه ای، گازهای غلظت تثبیت سیاستها این مهمترین

 در را گلخانه ای گازهای (کاهش1113کیوتوو طریق)پروتکول از و سازگاری و تثبیت خط مشی ((،1117 ، آب و هوا تغییر مورد در متحد ملل

 صورت تحقیقات .نمود مشاهده زمینه این شده در انجا پژوهش های مطالعاتی سیر در توانمی را موضوع اهمیت این .است داده قرار کار دستور

کیوتوو( و  پروتکول سپس و کنوانسیون آب و هوا)تصویب برابر تغییرات در بین الملل جامعه حقوقی اقدامات تشریح به عمده ایران به طور در گرفته

 ؛ 1111 عبدالهی،1111 ، همکاران و عتابی ؛ 1111 ، به )نواری باید پژوهش ها این  جمله از .پرداخته اند ایران روی پیش چالش های و فرصتها

 .کرد ( اشاره1111قاسومی، ؛ 1111 وصفی، و مؤمنی ؛ 1111بختیوار، و رحیمی ؛ 1111 سلیمانی، و زاده حاجی

 حدود  های آماری موجود است و دما در این سالره ترین سال در دوگرم 7112، سال (IPCC) الدول تغییراقلیمهای هیأت بینبراساس آخرین گزارش

 در جهانی هواشناسی سازمان شعار  ابقه جهانی،سبی گرمایش این به توجه با و است داشته افزایش شدن صنعتی از پیش دوره به نسبت سلسیوس درجه 1

در نقاط مختلف کره زمین دارد.  7112ید شرایط حاکم سال حکایت از تشدکه   "تر، چهره آیندهتر، مرطوبتر، خشکداغ" از بود عبارت 7112 سال

های بشری اتفاق نظر ای ناشی از فعالیتدر پاریس نیز نشان داد بیشتر کشورهای دنیا درباره کاهش تولید گازهای گلخانه  COP71از سوی دیگر نتایج

مانند فقر، جنگ و کشتار، قحطی، مهاجرت، کمبود غذا و ...  71بشر در قرن دارند؛ چرا که پیامدهای زیانبار تغییرات اقلیمی بر عوامل تهدیدآمیز حیات 

تواند تهدیدی برای دستیابی به توسعه پایدار در جوامع باشد. های کلیدی عصر ما است و اثرات زیان بار آن میتاثیرگذار است. تغییرات اقلیمی از چالش

د نیازمن هستند، آن مخرب پیامدهای معرض در بیشتر که توسعه درحال کشورهای در بخصوص تغییراقلیم، با سازگاری و آگاهی افزایش  از این رو

 ت.مطالعه و توجه بسیار اس
 

 تغییر اقلیم .2

  یک در مدت طوالنی در که هوایی، و آب میانگین وضعیت برای انتظار مورد الگوهای در مشخص تغییر هر یعنی تغییر اقلیم یا و وهواییتغییرات آب

اتمسفر زمین و پی آمدهای ناشی از آن در  درون اقلیم در عادی غیر تغییرات دهنده نشان اقلیم تغییر. بدهد رخ جهانی، اقلیم کل برای یا خاص منطقه

 . باشدهای مختلف کره زمین میقسمت

عواملی مانند فرایندهای دینامیکی زمین و شدت  غییر اقلیم عبارت است از تغییرات در آب و هوای زمین و پی آمدهای ناشی از آن. این پدیده تحت اثرت

ای اکسید کربن، متان و ازن موثرترین گازهای گلخانهبخار آب، دی .تابش خورشید و یا فعالیتهای انسان در جهت افزایش گازهای گلخانه ای است

ت مجددا به سطح زمین بازتاب می کنند )که به این موضوع گازهای گلخانه ای در جو زمین نور خورشید را که به زمین تابیده و بازتاب شده اس .هستند

  .است با جذب انرژی تابشی -اثر گلخانه ای می گویند( و همین موضوع از دالیل گرم شدن جو زمین 

ش تولید گازهای انسانها با تخریب جنگل ها، از بین بردن مراتع، استفاده بیشتر از سوختهای فسیلی به افزایش اثر گلخانه ای کمک می کند. کاه

مورد توجه جدی سازمان ملل متحد  7112ای دی اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژن در کنار سایر گازهای گلخانه ای در پروتکل کیوتو در سال گلخانه

کشاورزی( در کاهش تولید این  به ویژه در توسعه صنعتی و)قرار گرفته است به نحوی که کشور های دنیا ملزم شده اند که با تغییر در شیوه توسعه خود 

 . بر اساس آمار موجود مهمترین تولید کنندگان گازهای گلخانه ای در دنیا چین و ایاالت متحده آمریکا هستند. گازها نقش خود را ایفا کنند
 

 عوام گرایان و تغییر اقلیم .            3

ع کرد و اولین روآغاز کرد ش 7112برای شروع مبارزه در انتخابات ریاست جمهوری الد ترامپ اظهار نظرهای عمومی را نکه دو 1137از اواخر دیماه 

نوشت که آیا  7111ژانویه  11او در همین توئیت به تاریخ . اشاره کرد "شوخی"و  "فریب"یک  توئیت هایی که منتشر کرد به مساله تغییر اقلیم به عنوان

رزات انتخاباتی ترامپ بارها مساله تغییرات اقلیمی را زیر سوال برد و بانه کند؟ در جریان اوجگیری مکشور همچنان می خواهد برای فریب تغییر اقلیم هزی

در مصاحبه با سی ان ان ابراز داشت که من به تغییر اقلیمی باور ندارم و در مقام  7112نوامبر  71در حدود دو هفته پس از انتخاب به ریاست جمهوری در 

)سه روز قبل از مراسم تحویل گرفتن پست  7112ژانویه  12او در . خارج خواهیم شد 7112معاهده تغییرات اقلیمی پاریس ریاست جمهوری آمریکا از 

گوید که تغییر اقلیم یک فریب است، ولی به آن باور ندارد و از معاهده  ریاست جمهوری از اوباما( در مصاحبه دیگری با سی ان ان گفت که دیگر نمی

نیز ترامپ اعالم کرد که برای خروج از معاهده پاریس  ()ده روز بعد از مستقر شدن در کاخ سفید 7112ژانویه  11یم شد. در تاریخ پاریس خارج خواه

این فقط ترامپ نبود که با تغییر اقلیمی )که واقعیتی علمی است( به عنوان یک شعار سیاسی مخالفت می کرد. عوام گرای دیگری . آماده می شویم 7112
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)برای شروع رقابت در انتخابات « نیکوال سارکوزی»ذب جمهوری خواه فرانسه مرحله اول مبارزات انتخاباتی جناح جمهوری خواه )راست( به نام از ح

در  7112سپتامبر  12جمهور فرانسه بود، به مخالفت با تغیرات اقلیمی پرداخت. سارکوزی در سخنرانی به تاریخ رییس 7117تا  7112( که قبال در 7112

ویند رقابت های درون حزبی جمهوری خواهم مشخصا تغییرات اقلیمی را غیر واقعی خواند، و گفت اگر هم وجود داشته باشد، آنقدر سریع هم که می گ

کنترل کنیم مساله کرد که مساله اصلی جمعیت و آن هم در قاره های آفریقا و آسیا است و ما تا جمعیت در این دو گستره را نتوانیم  ضمنا تاکید. نیست

او در همین  شد.مهاجرت بر مشکالت ما خواهد افزود )این بدون آنکه به بخشی از دلیل این مهاجرت ها که تغییرات اقلیمی است باوری داشته با

بخواهیم متقاعد کنیم که بین باشیم!، این فکری بسیار شکست خورده است که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را  عواق"سخنرانی ابراز داشت که 

 (.1132، مهدی.)زارع،"چراکه رشد آنها را بخواهیم برایشان ممنوع کنیم به صورت پایدار فقیر باقی بمانند،
 

 گرمایش جهانی.             4

یباشد. این اصطالح به گرمایش جهانی در واقع اصطالح یا ترمی است که برخالف اصطالح تغییر اقلیم مورد قبول همه محققین در همه کشور ها م

ومی دمای افزایش میانگین دمای اتمسفر کره زمین در قرن اخیر اشاره دارد.  خروجی تمامی مدل های اقلیمی این گرمایش را ولو ناچیز در میانگین عم

 یش دما درنواحی قطبی مشاهده شده است.اتمسفر نشان میدهد. اما توزیع فضایی این میزان افزایش دما در نواحی مختلف برابر نیست. بیشترین میزان افزا
 

 باال آمدن سطح آب دریاها.             5

ها در آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و گرینلند های شمال و جنوب و همچنین ذوب شدن یخچالهای یخی در قطبرود بر اثر ذوب شدن پوششانتظار می

گویند ما ها بیشترین اثرگذاری را دارند. آنها می. دانشمندان بر این باورند در این تغییرات انسانسطح آب دریاها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند

ایم. ها بیش از هر عامل دیگری نقش داشتهها و در نهایت افزایش سطح آب دریاها و اقیانوسها، افزایش سرعت ذوب یخها در گرم شدن اقیانوسانسان

تاکنون سطح آب دریاها بیش  1721زیست آمریکا از سال غاز شده و همچنان ادامه دارد. به گزارش سازمان حفاظت محیطسال پیش آ22این تغییرات از 

های آینده بیش از پیش افزایش پیدا کند. ممکن است شود سرعت باال آمدن سطح آب دریاها در سالبینی میمتر باال آمده است. البته پیشسانتی 71از 

 ساحلی که اکنون سکونتگاه حدود نیمی از جمعیت ساکن در این کره خاکی است با ادامه پیدا کردن چنین روندی به زیر آب رود. بسیاری از مناطق

گرمایش جهانی همچنین می تواند بر رفتار بادها تاثیرگذار باشد و نیز رخدادهای آب و هوایی خشک تر و خشن تر، همراه با (.  1132، مهدی)زارع،

وفان های شدید تر را تقویت نماید. با وجود هوای گرم تر بر روی زمین، آب های ناشی از باران های سنگین نمی توانند زیاد بر سطح زمین وقوع مکرر ت

 هچنین .ن امر تاثیر بسزایی روی عملیات کشاورزی در سرتاسر دنیا دارد. ایباقی مانده و زمین را آبیاری کنند بلکه به سرعت تبدیل به بخار آب می شوند

های های آب و هوایی، ذوب شدن پوشششکسالی، تشدید بحراننیستند، خجامعه انسانی از عوارض جانبی این تغییرات و پیامدهای ناشی از آن در امان 

کشت، های قابل های زیرزمینی و همچنین کاهش سطح زمینیخی در سطح زمین، افزایش تعداد و تنوع آفات کشاورزی، کاهش سطح آب در سفره

های اجتماعی در تواند با بروز قحطی و ناآرامیدهد. بنابراین از دست رفتن امنیت غذایی میعملکرد محصوالت کشاورزی و دامی را در دنیا کاهش می

  کشورهای مختلف همراه باشد.

 

 گاز های گلخانه ای.            6

انتشار گاز های گلخانه ای است. این گاز ها، درواقع گازهایی هستند که نسبت به تابش  اولین مفهومی که درزمینه مطالعه تغییر اقلیم مطرح میشود بحث

تابش دمای کوتاه خورشید شفاف هستند اما نسبت به بازتابش بلند زمین کدر بوده و مانع از خروج امواج مادون قرمز شده درنتیجه با نگهداشت این باز

 اصلی  آنها عبارتند از دی اکسیدکربن، متان، اکسیدنیتروژن و ... در قرن اخیر رو به افزایش بوده اند. زمین را باال میبرند. این گازها که ترکیبات
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 ای گلخانه ایمهمترین کشور های تولید کنندگان گازه                                  مهمترین عوامل تولید کننده گازهای گلخانه ای                   
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ل درواقع خط مشی کشور ایاالت متحده، براساس سیستم اقتصادی آن که سرمایه دار محض است، دسترسی به بیشینه عایدات اقتصادی میباشد و مسای

ر گرفته است، به نحوی که ایاالت متحده همواره یکی از مهمترین و اصلی ترین زیست  محیطی و از جمله تغییراقلیم تحت الشعاع این خط مشی قرا

 تولیدکنندگان گازهای گلخانه ای بوده است و حاضر به امضا کردن معاهدات محدود کننده انتشار این گاز نبوده است. 

 

 مهمترین تولید کنندگان گاز های گلخانه ای در ایاالت متحده

 بخش تولید انرژی •

 بخش حمل و نقل •

 بخش صنعت •

 بخش تجارت و بخش مسکونی •

 بخش کشاورزی •
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کشور کانادا به دلیل موقعیت جغرافیایی خاصی که دارد، مستعد بیشترین آسیب پذیری از تغییرات اقلیمی است. سطوح وسیعی از این کشور  •

واقع شده است که در صورت ذوب شدن یخ های قطبی و باال امدن سطوح آب دریاها به زیر آب میرود.از آنجا که روند در نواحی سرد شمالگان 

 گرمایش جهانی در نواحی قطبی شدیدتر است، لذا این کشور توجه بسیار زیادی بر معاهدات تغییراقلیم داشته است.

 

 ی در کانادامهمترین تولید کنندگان گاز های گلخانه ا.           

 تولید انرژی •

 حمل و نقل •

 فعالیتهای صنعتی •

 کشاورزی  •

 پسماندها •

•  
 
 

 

 سیاست های ایران در قبال تغییر اقلیم.              9

سال  سال اخیر یعنی از 11ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، از لحاظ توسعه صنعتی در سطح کشور ایاالت متحده قرار ندارد. منتها در ایران تا 

به بعد خط مشی خاصی در مقابل تغییرات اقلیمی به صورت سازوکار اجرایی داخلی تدوین نشده بود. تظاهرات غالب و مستقیم تغییرات آب و  7112

یی فصل هوایی در ایران به صورت خشکسالی، خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها، تغییر فرم بارش از جامد به مایع، افزایش فرکانس رگبارها و جابجا

تصاد بارش و باالرفتن میانگین دما، و تظاهرات غیرمستقیم آن: بیابان زایی، گردوغبار، مهاجرت های گسترده به شهرها و کالن شهرها، تضعیف اق
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های مقطعی  و روستایی بوده است. اما در مقابله بااین رخداد خط مشی سیستماتیک و هدف داری به صورت پیوسته دنبال نشده است، برنامه کشاورزی

 در برخی مواقع اجرا شده است.
   

 مهمترین تولید کنندگان گاز های گلخانه ای در ایاالت متحده.              11

 بخش تولید انرژی

 بخش حمل و نقل

 بخش صنعت

 

 به بعد 2111از  مقایسه جایگاه ایران و دو کشور ایاالت متحده و کانادا از لحاظ تولید گاز های گلخانه ای.              11

 ایاالت متحده جایگاه دوم

 ایران جایگاه هفتم

 کانادا جایگاه نهم
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، خود 7112ت تا سال ایاالت متحده به دلیل خط مشی اقتصادی خود که مبتنی بر کاپیتالیسم بیشینه سود میباشد، لذا از تعهد و پایبندی عملی به معاهدا

فرستادند. داری کرده است. دولت های کلینتون و بوش معاهده کیوتو را که در زمینه محدود کردن انتشار گاز های گلخانه ای بود به برای تصویب سنا ن

کوفایی اقتصاد آمریکا را با مشکل بوش رئیس جمهور سابق آمریکا قول داده بود که او هیچ قراردادی را که برای صنایع هزینه اضافی داشته باشد و ش

  . (73: 1127روبه رو کند امضا نخواهد کرد)لواسانی، 
برای محیط دولت اوباما حاضر به امضا و اجرا پروتکل پاریس در زمینه محدود کردن تغییر اقلیم شد. در دولت اوباما بسیار از پروژه های بزرگ مخرب 

تغییرات اقلیمی متوقف شد، بودجه آژانس محیط زیست افزایش هنگفتی پیدا کرد، تغییراقلیم به عنوان یکی  زیست از جمله خط لوله نفت داکوتا به دلیل

شد.  از مهمترین چالش های زیست محیطی مدنظر عملی ایاالت متحده قرار گرفت، تولید انرژی از منابع پاک به یکی ازمهمترین پرژه های دولت بدل

و پایبندی به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به اولویت های بعدی منتقل شد و این دولت اولویت را با اقتصاد و بیشینه اما در دولت ترامپ، تغییراقلیم 

 سازی سود قرار داده است.

 

    برخورد با تغییراقلیم در دولت کانادا   .        13
ی تغییراقلیم از جمله کنوانسیون مونترال،کپنهاک، کیوتو، و پاریس بوده دولت کانادا همواره یکی از مجریان و حامیان اصلی حمایت از کنوانسیون ها

رار گرفته است. به دلیل نقش مثبتی که در زمینه محدود کردن انتشار گازهای گلحانه ای داشته است همواره از طرف نهادهای بین المللی مورد تشویق ق

 است.
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برنامه محافظت از کرایوسفر یکی از پروژه های بین المللی بوده  سی مد نظر این دولت بوده است. تولید انرژی پاک به ویژه منابع ژئوترمال به طور اسا

است که این کشور مجری اصلی آن بوده است. محافظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری، و اختصاص بودجه های بزرگ برای برنامه های تحقیقاتی 

تغییراقلیم در کانادا یک مقوله همگانی بوده و حتی در کتب درسی کودکان نیز این مفهوم ارائه  است.در این زمینه، همواره خط مشی این دولت بوده 

 شده است.

 

 برخورد با تغییراقلیم در ایران   .       14

هایی که در زمینه در ایران تغییرات آب و هوایی هرگز به عنوان یک مخاطره جدی و اصلی در اولویت اصلی و رسمی دولت قرار نگرفته است. طرح 

قلیم مشخص نیست، تغییر اقلیم صورت گرفته بیشتر تحقیقاتی بوده جنبه عملیاتی نیافته است. در ایران به دلیل نبود دیتا ها و اطالعات کافی وضعیت تغییرا

 تغییراقلیم در برنامه های رسمی دولت و حاکمیت، به عنوان یک برنامه و مالحظه اصلی مطرح نبوده است.

ه ریزی ( نجا که تظاهرات تغییر اقلیم در ایران غالبا به صورت خشکسالی، خشک شدن تاالب ها و دریاچه هابوده است، بیشتر دید عمرانی و )نه برناماز آ

جهانی تغییراقلیم مد نظر قرار گرفته است، پروژه های انتقال آب بین حوضه ای، زدن تعداد زیاد سدها، و ... نشان از برخورد مقطعی و درمانی با رخداد 

 بوده است نه رویکرد انطباق باتغییر اقلیم.
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غییراقلیم را رد در واقع ایاالت متحده به ویژه در سطوح رسمی و دولتی خود تغییراقلیم رابه عنوان یک رخداد انسان منشا قبول ندارد و همواره این نوع ت

تنظیمی د. این دولت تغییراقلیم را یک فرایند طبیعی دانسته که بارها در تاریخ زمین اتفاق افتاده است و معتقد است که قدرت خودپاالیی و خود میکن

تغییراقلیم انسان  زمین مانع از نابودی زمین به دلیل تغییر اقلیم میشود. نظریه گایا و جهان گل های مینایی که در ایالت متحده مطرح شد درراستای انکار

خروجی مدل های گردش عمومی جو و مدل های ریزمقیاس نمایی  منشا و طبیعی جلوه دادن آن و اثبات قدرت خودتنظیمی زمین مطرح شده است.

رگ و حجیم ایاالت تولید شده در ایالت متحده، تغییرات معنی داری در اقلیم جهانی نشان نمیدهد. در پس پرده این رویکرد ایاالت متحده، اقتصاد بز

ازی متحده قرار دارد که درصورت اثبات این که این اقتصاد مسئول اصلی تغییراقلیم جهانی است، دولت ایاالت متحده ضمن محکوم شدن به متوقف س

لیم نداشته اند، و از بخشی از صنعت خود، باید خسارات ناشی از تحریک تغییراقلیم را به قربانیان این رخداد در کشورهایی که نقشی در تغییراق

ایاالت متحده برای حفظ منافع خود همواره حضوری فعال در برنامه ها و  رخدادهای اقلیمی مانند سیل، طوفان، خشکسالی و ... آسیب دیده اند بپردازد.

فضایی و زمانی تغییراقلیم در سطح ایاالت  کنوانسیون های تغییراقلیم داشته است. این کشور  دیتاها و اطالعات بسیار با کیفیت و دقت باالیی از توزیع

 متحده و اثرات احتمالی آن فراهم کرده است که احتماال بخشی ازآن تنها در اختیار خودش است.
 

 موضع کانادا در قبال تغییراقلیم.           16

به شدت مورد پذیرش است، و بیشترین تالش ها برای  در ادبیات سیاسی و اجتماعی دولت مردان کانادا، تغییراقلیم به عنوان یک رخداد انسان منشا

و ... به صورت معنی  ،GCMمحدودکردن تولید و انتشار گازهای گلخانه ای از طرف این کشور شده است، مدل های تغییراقلیم تولید کانادا مانند 

 داری رخداد تغییراقلیم را نشان میدهند. 

تغییراقلیم نه انکار آن بلکه پذیرش و سپس حرکت در مسیر انطباق با تغییراقلیم و کاهش خسارات زیان بار راهکار دولت کانادا برای رویارویی با رخداد

یزی تغییراقلیم است. تغییراقلیم همواره یکی از ضمیمه های اصلی پروژه های عمرانی، تجاری، اقتصادی و حتی اجتماعی این کشور است. برنامه ر

یکرد انطباق با تغییراقلیم و حرکت به سوی سوخت های طبیعت دوست بوده است. این کشور دیتا ها و اطالعات کشاورزی و صنعتی این کشور با رو

 بسیار دقت باالیی از وضعیت تغییراقلیم در کشور کانادا فراهم کرده است.
 

 موضع ایران در قبال تغییراقلیم.          17

یراقلیم هیچ وقت به عنوان یک رویداد مخاطره امیز حیات بشری مدنظر نبوده است. تغییراقلیم در در ادبیات سیاسی و اجتماعی دولت مردان ایران، تغی

رویکرد اصلی در ایران حرکت در مسیر انطباق با تغییر اقلیم نبوده است،  ایران پدیده نسبتا جدید بوده و برای بخش زیادی از جامعه شناخته شده نیست.

در ایران  ی مانند زدن سد، انتقال بین حوضه ای آب، )که در شرایط عمل انجام شده اتخاذ میگردد( مدنظر بوده است.بیشتر رویکرد پروژه ای و عملیات

های گلخانه دیتاها و اطالعات مناسب و با کیفیت درمورد تغییراقلیم و اسیب های نواحی مختلف کشور از آن وجود ندارد. دیتاهای خاصی از انتشار گاز 

ختلف اقتصاد کشور وجود ندارد. ایران در برنامه ها و کنوانسیون های تغییراقلیم حضور فعال و پررنگی نداشته است منتها این پروتکل ای از بخش های م

 ها را امضا و تایید کرده است.
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ایران که بخش  شود.سوب میهای مربوط به تغییرات جوی، خطری برای امنیت ما نیز محتوجهی به رژیممدت ادامه روند گرمایش زمین و بیر بلندد

ها از زیستی به غایت ناکارآمد، در یکی از بدترین وضعیتاکنون و بر اثر حکمرانی محیطخشک زمین واقع شده، همعمده سرزمین آن در کمربند نیمه

درجه، اثر بسیار شدیدتری بر منابع آبی ایران  7تا  1،2نظر مدیریت منابع آب و خاک در جهان قرار دارد و در آینده افزایش میانگین دمای زمین به اندازه 

دهد در برخی مناطق تا دو برابر میانگین شده از افزایش دما در مناطق مرکزی ایران بر اثر تغییر اقلیم نشان میبینی تهیههای پیشنقشه باقی خواهد گذارد.

گذارد. اما این اثرات در همین حد باقی بی بر سرزمین ایران باقی میجهانی، افزایش دما صورت خواهد گرفت و تغییرات الگوهای بارش اثرات مخر

های اقیانوس های کشاورزی و تراکم جمعیت آنها در کرانهای از زمینویژه کشورهایی که بخش عمدهکشورهای حاشیه اقیانوس هند به نخواهد ماند.

تواند بدون برداشته باشد، نمیدر اقتصاد جهانی اگر معنایی در« خیزش آسیا» رند.هوایی قرار داوجای گرفته، در معرض تهدیدات ناشی از تغییرات آب

 کنند، تحلیل شود.پذیر در آسیا که اغلب با نواقص حکمرانی و زیر خط فقر زندگی میمیلیاردها انسان آسیبمالحظه تأثیرات تغییر اقلیم بر زندگی 

 درستی بررسی نشده است.های اجباری در منطقه خواهد داشت، هنوز بهتی که بر مهاجرتسرنوشت خیزش آسیا در سایه تغییر اقلیم و تأثیرا

س استانداردهای به دلیل نبود اطالعات دقیق در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای در ایران، نهادهای ناظر بین المللی انتشار گازهای گلخانه ای را براسا

م را در تولید و انتشار 2ی افتتاج شده ایران در نظر میگیرند و به همین دلیل و به صورت کاذب ایران جایگاه خود و ظرفیت اسمی کارخانه ها و پروژه ها

دیپلماسی علمی گازهای گلخانه ای یعنی دقیقا بعد از المان، کسب کرده است که تفاوت فاحشی بین حجم  اقتصاد و صنعت آلمان با ایران وجود دارد. 

  .ات اقلیمی برای کشور ما می تواند به عنوان محوری در جهت منافع ملی ایران تلقی شوددر جهت مقابله با تغییر

 

 تشکر و قدردانی.         18
دانی از سازمان آب و برق خوزستان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، دانشگاه شهید بهشتی تهران جهت همکاری در تدوین این مقاله تشکر و قدر

 مینمایم. 
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