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توسعه ،اخالق و تغییر اقلیم
مصطفی جعفری

*

مجسمه متفکر :موزه رودین پاریس

پیشگفتار

بهطور مسلم علت تغییر اقلیم بهسبب رفتارهای بشر است که
بخشی از یک چالش وسیعتر و بنیا دیتر محسوب میشود؛ چالشی
که بر اصل پایداری روی کره زمین تأکید میکند .ما میدانیم کدامیک
از اقدامهای بشر دلیل ریشهایدر تمرکز و انتشار گازهای گلخانهای
است و اینکه ،با توجه به محدودیت زمانی که داریم ،اتخاذ چه
تصمیمهایی باعث پرهیز از وقوع فجایع مصیبتبار مرتبط با تغییرات
اقلیمی میشود .تبعات حاصل از انتخاب کنونی و تصمیمهای مادر
سطوح فردی و مجموعهای ،تغییر اقلیم را موضوعی مرتبط با مفهوم
عدالت میکند (.)Elliott and Cook, 2016
در این نوشتار کوتاه نویسنده سعی دارد تا چگونگی ارتباط
دستیابی به توسعه را با مالحظات اخالقی ودر نظر گرفتن اهداف
تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار دهد.در انتها نیز کوشش شده تا
با جمعبندی نظرهادر قالب ارائه «تئوری اخالقدر توسعه پایدار
با رویکرد تغییر اقلیم» بتوان نظرهای خوانندگان گرامی رادریافت
کرد تا بر مبنای خرد جمعی توان نسبی خود را برای تدوین
استراتژی پایداردر مواجهه با تغییرات اقلیم افزایش دهیم.

مبانی نظری

عدالت اقلیمی در دنبال کردن مسیری که انتشار کربن را تا سال
 2050میالدی به صفر برساند ،یک نیاز حیاتی است .این
هدفگذاری در راستای محدود کردن افزایش دما بهمیزان 1/5
درجه سانتیگراددر مقایسه با دوران قبل از صنعتی شدن است ،تا
میزان اثرات منفی بر مردم و حقوق انسانی آنها را به حداقل
ممکن کاهش دهد .آیا طی این مسیر و دستیابی به اهداف مورد
نظر بدون رعایت حقوق انسانی بعضی از جوامع و ایجاد
محدودیت برای توسعه آنها ممکن است؟ (Robinson and
 .)Shine, 2018مبانی نظری این مبحث مهمدر قالب سه مفهوم
کلیدی توسعه ،اخالق و تغییر اقلیم قابل طرح است.
توسعه :در راستای بهبود معیشت و افزایش امکان زیست

متعادل ،حرکتدر مسیر توسعه یک ضرورت است و تالشدر جهت
دستیابی به آن ناگزیر خواهد بود .کشورهای توسعهیافته با افزایش
مصرف سوختهای فسیلی به توسعه دست یافتهاند؛ آیا کشورهای
درحا ل توسعه هم باید همان راه را بروند؟ توسعه پایدار چگونه تعریف
میشود؟ آیا شاخصهای توسعه پایدار در کشورهای توسعهیافته و
کشورهایدر حال توسعه یکسان است؟ آیا توسعه بدون افزایش مصرف
سوختهای فسیلی و افزایش انتشار گازهای گلخانهای میسر است؟
اخالق :آنچه از اخالقدر اینجا مدنظر داریم پایبندی به اهداف و
اصول مطرح شده در چهارچوب تعهدات تغییرات اقلیمی است .آیا
میتوان با توجیهدر حال توسعه بودن و نیاز به توسعه ،بعضی از اهداف
تغییر اقلیم را به بهانه «فرایند توسعه یافتن» نادیده گرفت؟ حقوق
اجتماعی و انسانی تا چه حد در مالحظات اهداف تغییر اقلیم مورد
توجه قرار داشتهاند و باید مورد توجه قرار گیرند؟ آیا رعایت اخالق
در چهارچوب ملی تعریفی متفاوت از چهارچوب بینالمللی دارد؟ آیا
رعایت مالحظات اخالقیدر دستیابی به اهداف تغییر اقلیمدر هر حال
الزامی است؟
تغییر اقلیم :براساس دا دههای مشاهده شده در ایستگاههای
دی دهبانی هواشناسی ،اقلیمی یا ماهوارهای و نیز با توجه به دا دههای
جایگزین ( )proxy dataحاصل از دیرینهشناسی که ازطریق
سیستمهای تحقیقاتی ب هدست آمده ،تغییر اقلیم واقع شده است و
براساس نتایج حاصل از بهکارگیری م دلهای شبیهسازی شده که بر
مبنای سناریوهای مختلف موجود ،دا دهها را موردتجزی هوتحلیل قرار
یدهد .افزایش
دا دهاند ،تغییر اقلیمدر آینده نیز با شدت بیشتری روی م 
مصرف انرژی ،بهویژه سوختهای فسیلیدر افزایش و انتشار گازهای
گلخانهای و درنتیجه افزایش دما نقش مؤثر و مستقیمی دارد .تغییر
اقلیم بر همه بخشها و مناطق اثر گذاشته و میگذارد ،هرچند ممکن
است میزان آسیبپذیری متفاوت باشد .لذادر اقدامها و سیاستهای
کاهش ،تطبیق و سازگاری ،همه بخشها و مناطق باید مشارکت داشته
باشند .کاهش و کنترل انتشار گازهای گلخانهای بهعنوان مؤثرترین

* دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
پست الکترونیکmostafajafari@rifr-ac.ir :
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راهحل در کنترل افزایش دما مورد تأکید و تأیید مجامع علمی قرار توسعه پایدار

گرفته است.
با توجه به معارضاتی که بین رعایت اهداف تغییر اقلیم در کاهش
انتشار و توسعه پایدار ایجاد شده است ،چگونگی خروج از این
سابقه
بنبست و یافتن راهحلی منطقی و قابل قبولدر دستور کار متفکران،
از ابتدای مطرح شدن جدی مسئله تغییر اقلیم پس از تشکیل  IPCCدانشمندان ،تصمیمسازان و تصمیمگیران قرار گرفته است .یکی از
در سال  1988میالدی و انتشار اولین گزارش ارزیابی جهانی تغییر نظرات مطرح شدهدر این راستا «توسعه سازگار با اقلیم» (Climate
اقلیم ()FARدر سال  1990میالدی که ب هدنبال
)Compatible Development - CCD
تغییر اقلیم بهسبب رفتارهای
آن در سال  1992میالدی در اجالس ریو
است .هدف از این تفکر ،کمک به مردم برای
چالش
یک
از
بخشی
که
است
بشر
(اجالس سران) ،چهارچوب کنوانسیون تغییر
ارتقای وضعیت زندگی خود در مواجهه با
محسوب
تر
ی
د

بنیا
و
تر
ع
وسی
اقلیم ملل متحد ( )UNFCCCمورد تصویب و
تهدیدات اقلیم است ،بدون اینکه این تهدیدات
اری
د
پای
اصل
بر
که
چالشی
شود؛
ی
م
تأیید کشورها قرار گرفت ،موضوع مقصران و
برای نسل حاضر و آتی آنها شدت یابد.
ما
کند.
ی
م
تأکید
زمین
کره
روی
ر
آلو دهکنندگان اصلی نیز بهصورت جدی د
چهارچوب این تفکر بر راهبرد ع دالت اجتماعی
مذاکرات به چالش کشیده شد .وجود فهرست مید انیم کدامیک از اقدامهای بشر استوار است که گرایشهای خاص
پیوست شماره یک متن کنوانسیون تغییر اقلیم دلیل ریشهای در تمرکز و انتشار ( ،)particularismتعدد گرایشها ()pluralism
در ارتباط با این مسئله است.در این فهرست
و عدالـت رویـهای ()procedural justice
گازهای گلخانهای است.
عنوان
اسامی کشورهای صنعتی توسعهیافته به
رادربرمیگیـرد ( .)Wood et al., 2018بر
مقصران اصلی و کسانی کهباید بار مالی کنترلهای بعدی را بر عهده مبنـای ایـن فرایندهـا بایـد تشـخیص داده شـود کـه کدامیـک از
بگیرند آورده شده است.
ع دالتهـا یـا بیع دالتیهـای اجتماعـی بهوجـود آمـده کـه بخـش
در سال  1995میالدی دومین گزارش ارزیابی جهانی تغییر اقلیم جداییناپذیـر از بررسیها بوده است؟ آیا «توسـعه سـازگار با اقلیم»
( )SARمنتشر شد ،که براساس یافتههای ارائه شده در این گزارش میتوانـد پایـدار بـوده و مبنـای تصویر جدید توسـعه قـرار گیرد؟ و
زمینه تصویب پروتکل کیوتو ()KPدر سال  1997فراهم آمد .بر مبنای اینکـه چنیـن توسـعهای چگونـه میتوانـد انجـام شـود
پروتکل کیوتو ،برای هر کشور از کشورهای صنعتی سهمی برای کاهش (.)Wood et al., 2018
و کنترل گازهای گلخانهای،در بازه زمانی معین سال  2012میالدی،
ارائه شد .اگرچه اجرای پروتکل کیوتو با موفقیت و روند مطلوب تعهدات اخالقی
مواجه نشد ولی زمینه بحثها و مذاکرات آتی را فراهم آورد.
بحـث بر سـر این نیسـت که اسـتفاده از تطبیـق و سـازگاریدر متن
اقدامهای تغییر اقلیم شایسـتگی الزم را نـدارد ،بلکه برعکس ،بهنظر
انتشار گازهای گلخانهای
میرسـد بهترین و عملیاتیترین راهدر اجرای قوانین حقوق انسـانی
به
ستیابی
د
که
باورند
این
بر
اجتماعی
فداران حقوق انسانی و
طر 
اسـت .ب هدلیل اینکه از این طریق ممکن اسـت ،اجازه دادن به توسـعه
توسعه باید بهصورت مساوی بین همه افراد و جوامع وجود داشته ملتهـا امکانپذیر باشـد ودرجهـت عدم موفقیتهـای روشهای
باشد .ازطرفی نیز معتقدند که با به صفر رساندن انتشار کربن ،برای صفر سـازگاری ،زمینه پاسـخگویی الزم فراهم آید .همچنین روشهایی
کردن فقر نیز باید اقدام کرد .جامعه بینالمللی توافق کر ده تا برای کنترل جایگزیـن بـهکار گرفتـه شـوند کـه قوانیـن حقـوق انسـانیدر
دما و نگهداشتن دما در پایینتر از  2درجه سلسیوس (که بع دا ً در فعالیتهـای مربـوط بـه تغییـر اقلیـم را مدنظـر قـرار دهنـد
پاریس بهعلت ضرورت به  1/5درجه سلسیوس کاهش یافت) در (.)Stillings, 2014
مقایسه با دوران قبل از صنعتی شدن ،باید انتشار دیاکسیدکربن را
محدود سازند .دستیابی به میزان کربن صفر با اقدام سریع تا سال سناریوهای تغییر اقلیم
 2020میالدی و فاز کامل بدون کربن تا سال  2050میالدی قابل سناریوهای پیشبینی برای تغییرات اقلیمی ،با بهکارگیری
حصول است (.)Kartha and Baer, 2014
م دلهای مختلف ،متناسب با پیشفرضهایی صورت میگیرد
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،4پیاپی  ،11مهر -آبان 1397
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انسانیدر آینده افزایش یابد (.)Hall and Weiss, 2012

که بر مبنای چگونگی اقدام آتی ما استوار است IPCC .برای
در شرایطی که انتشار به اوج خود برسد ،درآمد سرانه کشورها
ششمین ارزیابی جهانی خود که تقریب ًا درخالل پنج سال
آینده انجام خواهد شد ،در گزارش پنجم ،چهار سناریو تحتتأثیر این وضعیت قرار خواهد گرفت.در شکل  2میزان پیشبینی
مطرح کرده است که به «مسیر غلظت معرف» درآمد سرانه ساالنهدر تعدادی از کشورهایدر حال توسعهدر بازه
) Representative Concentration Pathways (RCPsزمانی سال  2015تا  2025نشان داده شده است (Robinson and
شناخته میشوند (( )RCPs 2.6, 4.5, 6, 8.5شکل  .)Shine, 2018 .)1تفاوت فراوانی بیندرآمد کشورهای توسعهیافته و
رفتارهای متفاوت و اقدامهای گوناگون ما میتواند منجر به در حال توسعه وجود دارد .بیشتر کشورهایدر حال توسعه ،وقتی نیاز
افزایش توان تابشی بین  2/6تا  8/5وات بر مترمربع ( )w/m2شود است که میزان انتشار آنها به اوج رسانده شود،در مقایسه با کشورهای
که نتیجه آن افزایش دما در مقادیر متناسب با آنها خواهد بود توسعهیافته به میزانی که در سال  2010دارا بودند بهطور قابل
(.)IPCC, 2014درخالل افزایش مقدماتی ،تقریب ًا یک رابطه خطی مالحظهای ،دارای ثروت کمتری هستند .بهطور مثال برای چین
بین دما و نیروی تابشی وجود دارد که با طوالنی شدن ضعیفتر پیشبینی شدهدر زمانی که نیاز است تا میزان انتشارش به اوج رسانده شود،
درآمدی معادل یکششم تا یکپنجمدرآمد ایاالت متحده آمریکا رادر سال
میشود (.)Kaufmann et al., 2006
 2010خواهد داشت .پیشبینی شده که اندونزی و هندوستان هم زمانی که
میزان انتشار آنها به اوج برسد،درآمد سرانهای معادل دهه  1890آمریکا
اثر تغییر اقلیم بر جوامع انسانی
در بین سالهای  2000تا  2004میالدی تقریب ًا حدود  262میلیون خواهند داشت.در دوران صنعتی شدن آمریکا ،فرایند صنعتی شدن ایاالت
نفر ساالنه تحتتأثیر بالیای طبیعی حاصل از تغییرات اقلیمی قرار متحده متکی بر مصرف سوختهای فسیلی انجام میشد و میزان انتشار آنها
گرفتهاند .از این مقدار حدود بیش از 98درصددر کشورهایدر بهتدریج افزایش مییافت؛ درحالیکه برای دستیابی به همان سطح از توسعه،
حا ل توسعه بو دهاند ( .)Hall and Weiss, 2012با تداوم تراکم کشورهایی نظیر اندونزی و هند ،نیاز دارند تا ضمن سازگاری با استراتژیهای
گازهای گلخانهای در جو ،تعداد افرادی که با بالیای طبیعی سبز ،میزان انتشار خود را با نرخدرصد ساالنهای مشابه با نرخی که ایاالت
یداد ،حذف کنند
مرتبط با تغییرات اقلیمی مواجه میشوند ،افزایش پیدا میکند متحده آمریکا میزان انتشار کربن خود را افزایش م 
( .)UNDP, 2007انتظار میرود که ریسک شکستهای توسعه (.)Robinson and Shine, 2018
انتشار ساالنه دیاکسیدکربن با منشأ انسانی
دستهبندی سناریوها توسط گروه کاری سوم:

دامنه کامل پیشنهادی سناریوها برمبنای دادههای موجود
توسط گروه کاری سوم در گزارش پنجم
در سال  2100میالدی

انتشار ساالنه (گیگا تن دیاکسیدکربن در سال)

سناریوها :RCP

انتشار تاریخی

سال
شکل  -1انتشار ساالنه دیاکسیدکربن بر مبنای پیشبینی سناریوهای چهارگانه (خطوط رنگی) و دستهبندی سناریوهای مرتبط (طیف رنگی در دامنه  5تا
95درصد) کهدر مقاالت علمی مختلف برای معادل دیاکسیدکربن بر مبنای ()ppmا Parts per millionبرای سال  2100ارائه شده است (.)IPCC, 2014
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برخی از اثرات بهطور مستقیم در پی وقوع تغییرات عوامل و حوادث جدیدی مثل خشکیها ،سیلها ،کاهش پوشش
عناصر اقلیمی مثل افزایش دما و تغییر و نوسانات در نوع و چگونگی گیاهی و غیره میشوند که در پی آنها میزان تابآوری
بارش برای جوامع مدنی و انسانی ایجاد آسیب میکنند .ازطرف دیگر جوامع انسانی محدودتر شده و میزان آسیبپذیری ثانویه
جوامع انسانی میتوانند بهطور مستقیم د ر موضوعات مرتبط با در این جوامع افزایش مییابد .اقدامهای مربوط به
اقدامهای تغییر اقلیم ایفای نقش کنند و حضور نداشتن نیز بهصورت تغییرات اقلیمی ،اگر حقوق انسانها و جوامع مدنی را
منفی مورد ارزیابی قرار گیرد .اثر مستقیم و ریسکی که در پی اقد درنظر نگیرد ،میتواند اثرات منفی مستقیم و غیرمستقیم بر
امهای تغییر اقلیم میتواند مورد توجه قرار گیرد ممکن است شامل مردم و حقوق آنهادر پی داشته باشد .اثرات غیرمستقیم و
همفکری ناکافی با مردم و جوامع مدنی باشد.
ریسکی که در پی اقدامهای تغییر
وقوع تغییرات در عوامل و
ازسوی دیگر میتواند جابجاییهای نامطلوب
اقلیم میتواند مردم و جوامع مدنی
و تهاجمی یا دست نیافتن به منابع ضروری و عناصر اقلیمی باعث ایجاد بحرانها را تحتتأثیر اثرات منفی قرار دهد،
حیاتی را شامل شود ( Robinson andو حوادث جدیدی مثل خشکیها ،ممکن است شامل افزایش قیمت
.)Shine, 2018
سیلها ،کاهش پوشش گیاهی و غذا و انرژی باشد؛ یا باعث از دست
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ،غیره میشوند کهدر پی آنها میزان دادن شرایط زیستی کسانی شود که
در بازه زمانی  2030تا  2050تغییر اقلیم تابآوری جوامع انسانی محدودتر مشاغل آنها وابسته به سوختهای
باعث افزایش ساالنه  250هزار مرگ بر اثر شده و میزان آسیبپذیری ثانویه فسیلی است؛ یا کاهش فرایند رشد
یا توقف این فرایند و توسعه آنها را
فقر غذایی ،ماالریا ،اسهال و تنشهای حرارتی در این جوامع افزایش مییابد.
خواهد شد .خسارتهای مستقیم تغییر اقلیم به
میتواند شامل شود (Robinson
سالمت (بهجز آنچه برای ارزیابی بهداشتدر
.)and Shine, 2018
بخش کشاورزی و سالمت آب مطرح است) ساالنه بین  2تا  4میلیارد
در مقیاس جهانی ،بهمنظور ارزیابی اثرات افزایش دما بر
دالردر سال  2030میالدی تخمین زده میشود (.)WHO, 2017
جوامع انسانی ،برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد
وقوع تغییراتدر عوامل و عناصر اقلیمی باعث ایجاد بحرانها و ()UNEPدر این رابطه مطالعهای انجام داده که نتایج آندر
درآمد سرانه ساالنه (به دالر آمریکا)
آمریکا
کانادا
استرالیا
ژاپن
اتحادیه اروپا 28
روسیه
اکراین

چین
مکزیک
برزیل
آفریقای جنوبی

ارزشها در سال 2010

ارزشهای پیشبینیشده
()2015 -2025

ایران
اندونزی
هندوستان
کشورهای کمتر توسعهیافته

شکل -2درآمد سرانه ساالنه چند کشور توسعهیافته ودر حال توسعهدر شرایط اوج انتشار .قسمت قهوهای (پررنگتر) انتهای ستون دامنهدرآمد پیشبینی شده را نشان
یدهد (براساس برابری قدرت خرید بیان شده است) و مابقی آن پیشبینیدر بازه زمانی  2015تا  2025را به نمایش گذاشته است (.)Robinson and Shine, 2018
م
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سـال  2015میلادی منتشـر شـده اسـت .بـر مبنـای ایـن
گـزارش که تحت دو سـناریوی  IPCCکه شـامل RCP4.5
و  RCP6.0اسـت،در ارتبـاط بـا افزایـش متوسـط دمـای
جهانـی از  1/1تـا 3/1درجـه سلسـیوس،در هـر مـورد
اثـرات منفـی آن بـر حقـوق محیـط و انسـ انها مـورد تأکید
قرار گرفته است (.)UNEP, 2015

واقعیتها
گازهای گلخانهای

در شـرایط ایـران ،براسـاس مطالعـات انجامشـدهدر غـرب کشـور،
یداردر سـطح 9 9درصد یا
کاهـش یـا افزایش بـارش بهصورت معنـ 
95درصـد واقـع نشـده اسـت؛ ولـی میانگیـن بـارش در مقیـاس
یدهـد (مظفری و
ایسـتگاهی سـاالنه  1/32میلیمتر کاهش نشـان م 
شـفیعی .)1395 ،همچنین بـر مبنای پژوهش انجامشـده روی 1437
ایسـتگاه همدیـد ،اقلیمی و بارانسـنجی ،طی دوره  40سـاله (1343
یدار
تـا )1382در کشـور کاهـش یـا افزایش بـارش بهصـورت معن 
در سـطح 99درصـد یـا 9 5درصـد واقـع نشـده اسـت .با ایـن حال
میانگیـن بـارشدر مقیاس ایسـتگاهی ایران بهطور متوسـط سـاالنه
یدهد (محمدی.)1390 ،
 0/64میلیمتر کاهش نشان م 

میزان انتشـار گازهای گلخانهای ،همدر کشـورهای توسـعهیافته و هم
در کشـورهایدر حـال توسـعه ،افزایش یافته
کمک در رفع مناقشاتی که
اسـت ودرنتیجه میزان انتشـار جهانـی بهویژه نتایجی جز تخریب محیطزیست
غلظت دیاکسـیدکربن افزایش چشـمگیری را ندارد و پرهیز از ایجاد یا ورود به
نشـان م 
یدهـد .میـزان غلظت دیاکسـیدکربن بحرانها و جنگهای مخرب
طـی قرنهـا تـا سـال  1950میلادی در
منطقهای کهدر راستای سیاستهای
پایینتـر از  300قسـمت در هـر میلیـون
خاص با مساعدت قدرتهای
( )300ppmنوسـان میکـرد؛ از ایـن سـال
تاکنـون بـه مـرز  400قسـمت در میلیـون صنعتی زمینهسازی میشود ،در
( )400ppmرسیده است ( .)NASA, 2018aکمک به بهبود وضعیت تغییر اقلیم

منابع مالی ،سازگاری و تابآوری

محدودیـت منابـع مالـی و نیـاز بـه
تکنولوژیهـای مناسـب در کشـورهای در
حـال توسـعه بهصـورت محسـوسدر موفق
نبـودن آنهـادر دسـتیابی بـه اقدامهـای تغییر
اقلیـم اثرگـذار بـوده اسـت .فقـدان کفایـت
اقدامهـای انجامشـده توسـط کشـورهای
توسـعهیافتهدر تأمیـن منابـع مالـی و نبـود
مؤثر خواهد بود.
حمایتهـای ضـروریدر تأمین و دسـتیابی
دما
بـه تکنولوژی مـورد نیاز ،موضوعـی بوده که
براسـاس تجزیهوتحلیـل دا دههـا ،متوسـط دمای جهانی کـره زمین از در مذاکرات بینالمللی نیزدر دستور کار قرار داشته است.
سـال  1880میلادی تاکنـون بهمیـزان 0/8درجـه سلسـیوس (1/4
امـروزه تغییـر اقلیـم ،بزرگتریـن تهدیـد بـرای توسـعه اسـت و
درجـه فارنهایـت) افزایـش یافته اسـت .مقدار دو سـوم این گرمایش بهصـورت غیرمسـتقیم بـر فقـرا و مـردم آسـیبپذیر اثـر میگـذارد
از سـال  1975بـا نـرخ تقریبـی  0/15تـا 0/20درجـه سلسـیوس (.)Chaudhury, 2017ا IPCCدر سـال  2015پیشبینـی کـرده
برای هر دهه اتفاق افتاده است (.)NASA, 2018b
کـه انتظار مـیرود تغییر اقلیم تا سـال  2100میالدی افـراد فقیر را
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﺸﮏ ﻋﺮﺽ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﻣﺎﯼ در کشـورهایدر حال توسـعه و حتی کشـورهای توسعهیافته افزایش
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺪﻭﺩ ١٨ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮﺱ ﺍﺳﺖ .ﺩﻣﺎﯼ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻴﻢ ﺳﺪﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ دهد و توسعه پایدار را بهخطر بیندازد (.)IPCC, 2015
ﺭﻭﻧﺪﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .براسـاس ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﯼ
سـازمان ملـل متحد تغییر اقلیـم را بهعنوان یک تهدید شناسـایی
ﺩﻣﺎﯼ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ (ﺩﻣﺎﯼ ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ شـبانهروزی) ﺍﺯ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ کـرده ودرنتیجـهدر هـدف  ،1/5تحت عنـوان هدف شـماره یک ،از
 ١٩٥١ﺗﺎ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ  ،٢٠٠٠ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩه ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻴﻢ اهـداف توسـعه پایـدار ( )SDGقرار داده اسـت؛ مبنی بـر اینکه «فقر
ﺳﺪﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﻣﺎﯼ ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ شـبانهروزی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ در تمـام اشـکال آندر همـه جا خاتمه یابد» .هـدف  1/5تأکید کرده
ﺁﻫﻨﮓ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻪ ،ﻳﮏ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ کـه تـا سـال  ،2030جهان بایـد «تـابآوری مردم فقیـر و آنهایی که
ﺍﺳﺖ .ﺭﻭﻧﺪﻫﺎﯼ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻣﺎ بیشـتر ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦﻫﺎﯼ ﮔﺮﻡ ﻭ در شـرایط آسـیبپذیر قرار دارند را افزایـش دهد .همچنین میزاندر
ً
ﮐﻢﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎﯼ ﮐﺎﻫﺸﯽ،
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﮐﻮﻩﻫﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ معـرض بـودن آنها و آسـیبپذیری آنها بـه اقلیم و حوادث شـدید و
(ﻣﺴﻌﻮﺩﻳﺎﻥ.)1383 ،
سـایر حـوادث اقتصـادی ،اجتماعـی و شـوکهای محیطزیسـتی و
فجایـع را کاهش دهد» ( .)UN, 2016کاهش آسـیبپذیری ازطریق
بارش
افزایـش سـازگاری و تطبیق برنامههـا با تغییرات اقلیمـی و افزایش
در الگـوی جهانـی بـارش نیـز تغییراتـی بهوجـود آمده و بخشـی از تابآوری دیده شـده که دسـتیابی به آن چالشـی پیچیده و مشـکل
بارشهـا از نـوع بـرف بهصـورت بـاران تغییـر پیـدا کـرده اسـت .اسـت؛ ب هدلیـل اینکه اثرات تغییر اقلیـم متنوع بـوده و غالب ًا غیرقابل
براسـاس گزارشهـا ،بعضـی از مناطـق بـا افزایـش بـارش و بعضی پیشبینی است (.)Chaudhury, 2017
دیگـر بـا کاهـش بـارش مواجـه شـ دهاند.در مقایسـه بـا صد سـال
پیـش میـزان بارش جهانـی 2درصـد افزایش یافتـه و این مقـداردر اق دامها و توصیهها
ایـاالت متحـده آمریـکا بـهمیـزان  6درصد رسـیده اسـت ( Globalاقدامهای جهانی
.)Climate Change, 2018
از مهمتریـن اقدامهـای مـورد نظـردر سـطح جهانی میتـوان به
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تسـهیلگری فراهـم کـردن منابـع مالـی ،انتقـال فناوریهـای کارا و
اثرگـذار و نیـز تدویـن دسـتورالعملها و سیاسـتهای کاربـردی و
قابـل اجرا همـراه با حمایتهای مناسـب اشـاره کرد .سیاسـتهایی
کـه منابـع مالـی را بـه کاربـران واقعـی برسـاند ،موانـع دسـتیابی به
فناوریهـا را رفـع کنـد و مبانی علمـی را بر مواضع سیاسـی ترجیح
دهـد .همه سـازمانهای وظیفهمنددر سـطح جهانـی میتوانند مورد
توجـه قـرار گیرنـد .بعضـی از سـازمانهای ذیربـط عبارتنـد از:

بـه انجـام اقدامهـای مؤثـردر کاهش انتشـار شـوند (Kartha and
 .)Baer, 2014تدویـن سیاسـتهای مناسـبدر کاهـش انتشـار و

نیـز تدویـن برنامههـای سـازگاری کـهدر راسـتای اهـداف تغییـر
اقلیـم ،حفـظ محیطزیسـت و منافـع ملـی باشـد کمک کننده اسـت.
کمـکدر رفـع مناقشـاتی کـه نتایجـی جـز تخریـب محیطزیسـت
نـدارد و پرهیـز از ایجـاد یا ورود بـه بحرانهـا و جنگهای مخرب
منطقـهای کـه در راسـتای سیاسـتهای خـاص بـا مسـاعدت
 UNFCCC, KP, IPCC, GEF, GCF (Green Climateقدرتهای صنعتی زمینهسازی میشود ،نیز مؤثر خواهد بود.
Fund), UNE (UNEP), WMO, UNCBD, UNCCD,UNFF .

اقدامهادر کشورهای توسعهیافته

بعضـی از اقدامهایـی کـه انجـام آنهادر کشـورهای توسـعهیافته،
بـا رعایـت اخلاق ،میتوانـد ضمـن کمـک بـه بهبـود وضعیـت
تغییـر اقلیـمدر راسـتای رعایـت حقـوق جوامع مدنی نیـز مؤثر
واقـع شـوند ،عبارتنـد از :کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـهای،
بهرهگیـری از انرژیهـای پـاک و اقتصـاد سـبز ،مسـاعدت در
تأمیـن منابـع مالـیدر کمـک بـه کشـورهایدر حال توسـعه و
کمتـر توسـعهیافته کـه مشـتاق اقدامهـای مطلـوبدر راسـتای
اهـداف تغییـر اقلیـم هسـتند ،تسـهیلدر انتقـال تکنولوژیهای
پاک و نیز مسـاعدتدر دسترسـی به آنها ،تدوین سیاسـتهای
مناسـبدر رفـع محدودیتهـا کـهدر راسـتای کاهـش عوامل
تغییـر اقلیـم اسـت ،کمـک بـه رفـع مناقشـاتی کـه نتایجی جز
تخریـب محیطزیسـت نـدارد و پرهیـز از ایجـاد بحرانهـا و
جنگهـای مخـرب کـه تحتتأثیـر غلبـه سیاسـتهای خاص
صورت میگیرد.

اقدامهادر کشورهایدر حال توسعه

بعضـی از اقدامهایـی کـه انجـام آنهـادر کشـورهایدر حـال
توسـعه ،بـا رعایـت اخلاق ،میتوانـد ضمـن کمک بـه بهبود
وضعیـت تغییـر اقلیمدر راسـتای رعایت حقـوق جوامع مدنی
مؤثـر واقـع شـوند ،عبارتنـد از :کاهـش انتشـار گازهـای
گلخانـهای ،بهرهگیـری از انرژیهـای پـاک و اقتصـاد سـبز،
بهکارگیـری منابـع مالـی اختصـاص یافتـه در راسـتای
اقدامهـای مطلوبـی کـهدرجهت اهـداف تغییر اقلیم هسـتند و
ایجـاد زمینـه همـکاری منطقـهای ،چندجانبـه و دوجانبـهدر
دسترسـی و بهکارگیـری تکنولوژیهـای پاک کـه میتوانددر
ایـن جهـت مؤثـر باشـد .بـا توجـه بـه موافقتنامـه پاریس،
حتـیدر صـورت انجـام اقدامهـای تهاجمـی کاهش انتشـار
در کشـورهای توسـعهیافته ،نمیتوانـد شـرایطی ایجـاد کنـد
کـه اقدامهـای مربـوط بـه کاهـش انتشـاردر کشـورهایدر
حـال توسـعه بهصـورت کمتـر تهاجمـی ارزیابـی شـود.
کشـورهای توسـعهیافتهبایـد بـه اقدامهـای کاهـش انتشـار
خـود سـرعت بیشـتری بخشـند .همچنیـن ایـن کشـورها با
فراهـم کـردن حمایتهـای عادالنـه ایـن امـکان را بـرای
کشـورهایدر حـال توسـعه فراهـم کنند تـا آنها نیـز موفق

اقدامهای ملی

بعضـی از اقدامهایـی کـه انجـام آنهادر سـطح ملـی میتواند ضمن
کمـک بـه بهبـود وضعیـت تغییر اقلیـمدر راسـتای رعایـت حقوق
جوامـع مدنـی مؤثـر واقـع شـوند ،عبارتنـد از :کاهـش انتشـار
گازهـای گلخانـهای و تدویـن سیاسـتهای مناسـبدر تطبیـق و
سـازگاری بـا تغییـرات اقلیمـی واقع شـده و تغییراتی کـهدر آینده
محتمـل بـه وقـوع هسـتند ،توقـف اقدامهـای مغایـر بـا اهـداف
محیطزیسـتی ،برنامهریـزی همهجانبـه توسـعه پایـدار و بهرهگیری
از انرژیهـای پـاک و اقتصـاد سـبز ،بهکارگیـری مطلـوب منابـع
مالـی موجـود و اختصـاص یافتـه کـهدر راسـتای اهداف مناسـب
تغییـر اقلیـم تعریـف شـدهاند ،تدویـن برنامههـا و تفاهمنامههـای
محلـی و اسـتانی و ایجاد زمینه همـکاری منطقهایدر دسترسـی و
بهکارگیـریامکانـات موجـود و دانـش بومی و همچنین مشـارکت
مردمـی و جوامـع مدنـی و محلـیدر تدویـن ،اجـرا و نظـارت بـر
برنامههـای منطبـق بـا اهـداف محیطزیسـتی و تغییـر اقلیـم کهدر
قالب برنامههای ملی تعریف شدهاند.

تئوری اخالقدر توسعه پایدار با رویکرد تغییر اقلیم

در اینجـا میخواهـم جمعبنـدی نظـرات خـود را در قالـب ارائـه
«تئـوری اخلاقدر توسـعه پایـدار بـا رویکـرد تغییـر اقلیـم»در
معـرض نظـرات صاحبنظـران ،کارشناسـان ،مدیـران و خوانندگان
عالقهمنـد قـرار دهـم تـا بـر مبنـای آن بتوانیـم نسـب بـه تدویـن
اسـتراتژی پایـداردر مواجهـه بـا تغییـرات اقلیمدر سیاسـت و اجرا
گامهای موفق برداریم.
در ایـن تئـوری ما با سـه عنصـر مواجه هسـتیم :تغییـر اقلیم که
بـر توسـعه مـا اثر میگذارد ،توسـعه کـه بر تغییـر اقلیم اثـر میگذارد
و اخلاق کـهدر سـه جایـگاه مبـدأ (نقطه شـروع و شـرایط موجود)،
مسـیر حرکـت (فراینـد نقشـه راه) و مقصـد (نقطـه خاتمـه و شـرایط
مطلـوب) جلـوه مینماید .جایـگاه اخالقدر این تأثیر متقابل توسـعه
و تغییـر اقلیـم ،میتوانـد نقـش تعیینکننـ دهایدردرک مناسـب ما از
شرایط موجود و چگونگی دستیابی به شرایط مطلوب ارائه کند.
شـرایط موجـود :بعضـی از کشـورها توسـعهیافتهاند و بعضیدر
حال توسعهاند و نیاز به توسعه مناسب دارند.
نقـش اخلاق ،مسـاعدتدر توسـعه پایـدار بـدون تخریـب و
برقـراری تـوازندر نرخ توسـعه بیـن کشـورهای توسـعهیافته ودر
حال توسعه است.
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انتشـار گازهـای گلخانـهای روی همـه مناطـق و
بخشهـا اثـر گذاشـته و جوامـع انسـانی ایـن اثـرات را
، همچنین نقـش اخالق.بهصـورت مضاعـف تحمل کردهانـد
 رفع موانع توسـعه،پذیـرش حق توسـعه پایـدار برای همـه
 تعریف نقشـه راه و،پایـداردر کشـورهایدر حـال توسـعه
 تـوازندر تعهدات،مسـیر جدید دسـتیابی به توسـعه پایدار
.و برابریدر منافع جوامع انسانی است
.دسـتیابی به توسـعه بدون انتشـار گازهای گلخانهای ممکن نیست
 ه دفگـذاری پلهای برای دسـتیابی به توسـعه،همچنیـن نقـش اخلاق
 کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـهای متناسـب بـا ه دفگذاری،پایـدار
. افزایش تابآوری و مساعدتدر سازگاری است،جدید
 توسـعه بهصـورت پلکانـی هدفگذاریشـده و،در ایـن مسـیر
بهصـورت مرحلـهای نسـبت بـه رفـع موانـع توسـعه پایـداردر هـر
 دسـتیابی بـه اهداف،در هر مقطع.)3 مرحلـه اقدام میشـود (شـکل
مرحلـهای مـورد ارزیابـی قـرار میگیـرد تادر بـازه زمانـی تعریف
.شده مورد نظر زمینه اجرایی مجموعه اهداف فراهم آید
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