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هشدار به دولتمردان جدید، توسعه و مسیری که باید طی شود )قسمت دوم(.
روند فعلی مهاجرت، بحرانی که یک تمدن را به سوی انقراض می برد.

همگان پدیده ای به نام »مهاجرت از ایران« را پذیرفته اند و کمتر کسی است که به آن شک داشته باشد، 
بیشتر  نفر در  کم و بیش 150 هزار  نیست و خروج ساالنه  قابل مجادله  کمیت آن هم  به طوری که حتی 
مصاحبه ها و گزارش ها دیده  می شود. عالوه بر افزایش در آمار مهاجران، تغییر در الگوی مهاجرت نیز 
قابل مشاهده است. خروج توده ای در جریان انقالب اسالمی اتفاق افتاد، این توده شامل قشر وسیعی از 
سیاست مداران، نظامیان، صاحبان سرمایه، نویسندگان و هنرمندان فعال در رژیم پهلوی بود. پس از آن، 
خروج مخالفان نظام بود که بیشتر وابسته به گروه های سیاسی با مشی مسلحانه در قبال نظام نوپا بودند. 
رقابت ها و برخوردهای سیاسی درون نظام در اتفاق های کوی دانشگاه در سال 1378 و انتخابات ریاست 
جمهوری در سال 1388، نوع جدیدی از مهاجرت را رقم زد و زمینه خروج تعدادی از فعاالن سیاسی و 
دانشجویان را به وجود آورد. درست است که این نوع مهاجرت  از  نظر کیفیت نیروی انسانی چشمگیر بود، 

ولی از نظر کمی زیاد نبود. 
تعداد  افزایش  شد،  انجام  مناسبی  سرمایه گذاری  کشور،  در  عالی  آموزش  توسعه  برای  انقالب،  از  بعد 
دانشگاه ها، دانشجویان و سرعت تربیت نیروی متخصص، ظرفیت نیروی انسانی کشور را افزایش داد و از 
همه مهم تر، ظهور پدیده  جدید و جالب توجه افزایش دانشجویان دختر در تحصیالت تکمیلی بود. مبتنی بر 
شاخص های توسعه و نقش نیروی انسانی در این ارتباط، همگان انتظار داشتند با به کارگیری ظرفیت این 
نیروهای تربیت شده، تحول اساسی در توسعه کشور روی دهد. ولی متاسفأنه، علی رغم اجرای شش برنامه 
توسعه و با اتخاذ رویکرد توسعه ای وابسته به منابع طبیعی، ظرفیت نیروی انسانی تحصیل کرده، مورد توجه 
قرار نگرفت و توسعه ای حاصل نشد. افراد تحصیل کرده نه تنها شغل مناسبی پیدا نکردند، بلکه به ناچار 

موفق به تشکیل خانواده هم نشدند.
فاقد  بیشتر،  که  بود  نخبگان کشور  از مهاجرت شد و آن، مهاجرت  نوع جدیدی  پدیده، زمینه ساز  این 
انگیزه های سیاسی هستند. نیروی انسانی متخصص، یا به تدریج از کشور خارج شد و به طور رایگان در 
اختیار سایر کشورها قرار گرفت، یا در کشور ماندگار شد و به دلیل بیکاری به حاشیه رانده شد. این یکی 
از بدترین نوع مهاجرت است که در کشور اتفاق افتاد و روز به روز هم شدت یافت. به تازگی و در چند سال 
گذشته و هم زمان با خروج نخبگان از کشور، عدم موفقیت در تولید ثروت و اثر مضاعف تحریم، تغییر 
اقلیم و ظهور ابر چالش های محیط های طبیعی مانند بحران آب، بحران های اقتصادی و نفوذ فقر در عمق 
اجتماع، نوع دیگری از مهاجرت را رقم زد و آن مهاجرت توده ای است. این نوع مهاجرت، همه اقشار و 
طبقه های اجتماعی را دربرمی گیرد و حاصل یک نوع احساس بی هویتی، ناامنی اجتماعی و ناامیدی از 
آینده است. خرید مسکن در کشورهای همسایه، فرستادن بچه ها در سنین پایین به خارج از کشور، عدم 
تشکیل خانواده و نداشتن میل به بچه آوری و افزایش حضور ایرانیان در گروهای مهاجرتی دسته جمعی و 

غیرقانونی نشانه ظهور این نوع مهاجرت است.
با اینکه هر کدام از الگوهای مهاجرتی سیاسی، نخبگان و توده ای، تبعات خاص خود را دارند، در این نوشته 
کوتاه به دو پدیده که ناشی از افزایش سرعت مهاجرت به بیرون، بدون توجه به الگوهای خاص مهاجرتی 

ظهور می کنند، اشاره می شود:
1- پدیده فرسایش ژنتیکی

هر جمعیت مستقر در یک بستر جغرافیایی، تحت تأثیر مهاجرت به درون و مهاجرت به بیرون است. 
برقراری تعادل بین این دو نوع مهاجرت، ظرفیت پایداری، سازگاری، مقاومت و بالندگی جمعیت را به 
وجود می آورد. در صورت به هم خوردن تعادل بین دو نوع مهاجرت، این پایداری از بین می رود و روند 
اضمحالل جمعیت فراهم می شود. افزایش سرعت مهاجرت به درون جمعیت، زمینه بی هویتی و مشکالت 
انقراض آن جمعیت می شود.  به  منجر  در نهایت  و  به وجود می آورد  را  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
به عنوان مثال می توان به مهاجرت گسترده اروپاییان به امریکا و استرالیا اشاره کرد که زمینه اضمحالل و 
انقراض جمعیت های بومی را به وجود آورد. در صورت ادامه و تشدید مهاجرت به بیرون که در ایران با آن 
روبه رو هستیم، پدیده ای به نام فرسایش ژنتیکی روی خواهد داد. هر فرد از جامعه، بخشی از کل ظرفیت 
ژنتیکی جامعه را به ارث برده است و به نسل بعدی منتقل می کند. تشدید مهاجرت افراد از جامعه، به تدریج 
زمینه فرسایش ژنتیکی را فراهم خواهد کرد، شدت گرفتن فرسایش ژنتیکی، نخست، منجر به باریک شدن 
ظرفیت سازگاری و بالندگی اکولوژیک آن جمعیت می شود و توان پایداری آن را در مقابل متغیرهای 

تأثیرگذار از بیرون از دست می دهد و در ادامه منجر به انقراض کامل جمعیت خواهد شد. 
مهاجرت  با  ابتدا  ژنتیکی،  فرسایش  تمدنی،  و  مدنی  جامعه  یک  چهارچوب  در  و  انسانی  جمعیت  در 
متخصصان کامپیوتر، علوم انسانی، پزشکی و غیره و کاهش دسترسی به یک سری تخصص ها و توانمندی ها 
ایجاد می شود، سپس با ادامه این روند، از متوسط ضریب هوشی جامعه کاسته خواهد شد و در نهایت »پدیده 
کودنی جمعیتی« اتفاق خواهد افتاد. در طول تاریخ نیز، یکی از علت های انقراض امپراطوری ها و ناپدید 

شدن تمدن ها، همین فرسایش ژنتیکی بوده است.
2- ظهور پدیده بی هویتی، عدم تعلق خاطر و گسست اجتماعی، مهاجرت نسل جوان از کشور و تشکیل 
خانواده در جای دیگر و نفوذ فرهنگ غیر بومی، به تدریج گسست درون خانواده را شکل می دهد، تسری 
این مهاجرت به طایفه، محله، قوم و درنهایت، کل جامعه ایران، گسست درون ملت را به وجود می آورد.
گسست اجتماعی، نوعی بی هویتی و عدم تعلق خاطر ملی را پدیدار می کند که پدیده بسیار خطرناکی است. 
گسست اجتماعی و عدم تعلق خاطر در مقیاس ملی، منجر به شکست کشور در مواجهه با هجوم دشمن 

خارجی خواهد شد.

اهداف COP26 در رابطه با توافق نامه پاریس و کنوانسیون تغییر اقلیم
 )COP26( انگلستان میزبان بیست و ششمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد
بود که در تاریخ 31 اکتبر تا 12 نوامبر سال 2021 در اسکاتلند، شهر گالسگو )Glasgow( به صورت 
مشترک با ایتالیا برگزار شد. بریتانیا سعی داشت قبل از برگزاری کنفرانس نشان دهد که متعهد به همکاری 
با همه کشورها و پیوستن نیروهای خود به جامعه مدنی، شرکت ها و افرادی است که در خط مقدم تغییرات 

آب و هوایی فعالیت های اقلیمی را تشویق می کنند.
این کنفرانس، چهار هدف اصلی را دنبال می کرد:

1- تضمین دستیابی به میزان صفر خالص جهانی تا نیمه قرن و حفظ و در دسترس نگهداشتن 1/5 درجه 
سلسیوس

در این باره از کشورها خواسته شد تا اهداف بلندپروازانه ای را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا 
سال 2030 میالدی ارائه دهند که با رسیدن به صفر خالص تا اواسط قرن مطابقت داشته باشد. برای 
تحقق این اهداف گسترده، کشورها باید در موارد زیر اقدام کنند: تسریع در حذف زغال سنگ، کاهش 
جنگل زدایی، تسریع در بهره برداری و افزایش سرعت خودروهای برقی و نیز تشویق به سرمایه گذاری 

در منابع تجدیدپذیر. 
2- سازگاری برای محافظت از جوامع انسانی و زیستگاه های طبیعی 

عواقب  با  گلخانه ای،  گازهای  انتشار  کاهش  با  حتی  است،  تغییر  حال  در  آب و هوا  حاضر،  حال  در 
ویرانگری روبه رو خواهیم شد. بنابراین، باید با همکاری هم، کشورهای تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی را 
تشویق به انجام موارد زیر کنیم: حفاظت و بازسازی اکوسیستم ها، ایجاد سیستم های دفاعی، سیستم های 
هشدار دهنده و زیرساخت های مقاوم و کشاورزی تاب آور برای جلوگیری از دست دادن خانه ها ، معیشت 

و حتی جان انسان ها. 
3- بسیج مالی

برای دستیابی و تحقق دو هدف یادشده، کشورهای توسعه یافته باید به وعده خود مبنی بر بسیج ساالنه 
حداقل 100 میلیارد دالر )تا سال 2020( در زمینه تغییر اقلیم عمل کنند. البته مؤسسات مالی بین المللی 
نیز باید نقش خود را ایفا کنند تا بر اساس کار مشترک، زمینه آزادسازی منابع در بخش خصوصی و بخش 
دولتی برای تأمین صفر خالص جهانی فراهم آید. البته OECD تخمین زده است، در سال 2019 میالدی 
در ارتباط با بسیج منابع مالی مبلغ 79/6 میلیارد دالر از منابع مالی تغییر اقلیم تأمین شده است. همچنین 
درخواست شده است، تا برای تأمین منابع کافی، حتی افزون بر مبلغ توافق شده، کشورها مشارکت خود 

را تا سال 2025 افزایش دهند.
4- کار مشترک برای دستیابی به اهداف مورد نظر

ما تنها با همکاری می توانیم بر چالش های بحران آب و هوا غلبه کنیم. در این کنفرانس باید موارد زیر را 
مورد توجه جدی قرار دهیم: نهایی کردن مقررات و قوانین مفصلی که موافقت نامه پاریس را عملیاتی 
می کند، همچنین تسریع اقدامات برای مقابله با بحران آب و هوا که تنها از طریق همکاری بین دولت ها، 

مشاغل و جامعه مدنی میسر است.
هم زمان،  به طور  که  است  اقلیم  تغییر  کنوانسیون  متعاهد  اعضای  نشست  ششمین  و  بیست  جلسه  این 
 )CMA3( و سومین نشست توافق نامه پاریس )CMP16( موضوعات شانزدهمین نشست پروتکل کیوتو
بحث و بررسی می شود. در این ارتباط گزارش های فنی و اجرایی ارائه می شود و توانمند سازی کشورهای 
در حال توسعه در قالب برنامه های پروتکل کیوتو بررسی می شود. در این نشست سعی می شود تا زمینه 
اجرایی تعهدات توافق نامه پاریس )Paris Rulebook( را نهایی کنند. مواردی که با 1- ایجاد یک سیستم 
قوی از اعتبارات کربن که از حرکت به سمت صفر خالص پشتیبانی می کند و راه حلی را در بازارهای 
کربن می یابد. 2- ایجاد یک سیستم جهانی که همه کشورها را به پایبندی به تعهدات خود تشویق می کند. 
3- توافق نامه واسطی که اهداف رویایی دولت ها را برای زنده نگه داشتن 1/5 درجه در سال های آتی 

فراهم کند.
در حالی که نوشتار این ستون مراحل نهایی خود را طی می کرد، اجالس مورد نظر با حضور 120 نفر از 
 Last,( »رهبران کشورها با ریاست آقای »آلوک شارما« تشکیل شد و آن را »آخرین و بهترین شانس
Best Chance( برای توجه به کاهش دما به 1/5 درجه سلسیوس نامیدند. آقای شارما، که مسئولیت های 
وزارت و نمایندگی مجلس را در سابقه کاری خود دارد، سندی را درباره زمان و چگونگی اختصاص 100 
میلیارد دالر ساالنه توسط کشورهای توسعه یافته به موضوع تغییر اقلیم ارائه کرد. این سند بیانگر امکان 
اقدام در سال 2022 و فراهم کردن امکانات اجرای آن در سال 2023 است و در سال 2025 افزون بر 
این مبلغ توسط )OECD( فراهم خواهد شد. ایشان در پایان 14 روز مذاکراتی که روز شنبه در گالسکو 
به وقت اضافه کشیده شد، با ظاهری احساسی، آخرین پیمان اقلیمی را که جهان منعقد کرده است به عنوان 
یک »برد شکننده« توصیف کرد و در مورد هدف محدود کردن گرمایش به 1/5 درجه سانتی گراد بیان کرد 

که هنوز در دسترس است، اما »نبض آن ضعیف است«.
134 کشور که 91درصد از جنگل های جهان را پوشش می دهند )از جمله برزیل، چین، روسیه و اندونزی( 
»بیانیه رهبران گالسگو در مورد جنگل ها و کاربری اراضی« را تأیید کردند و متعهد شدند تا سال 2030 

کاهش جنگل ها و تخریب اراضی را متوقف و حتی روند آن را معکوس کنند.
بیل گیتس در سخنرانی خود در این نشست، اظهار می کند: دنیا از اجالس قبلی )2015 میالدی( تاکنون 
تغییرات زیادی کرده است و آثار تغییر اقلیم بدتر خواهد شد، اما من نسبت به سناریوهای کنترل گرمایش 
زمین خوش بین هستم. ایشان در پیامی مطرح کردند، یکی از اولویت ها این است که مطمئن شویم جهان، 
فاجعه  یک  آثار  بدترین  از  می خواهیم  اگر  می دهد.  قرار  اولویت  در  پاک  فناوری های  در  را  نوآوری 
آب وهوایی اجتناب کنیم، اختراع جایگزین های کربن صفر کافی نیست، بلکه باید مطمئن شویم آن ها به 
اندازه کافی مقرون به صرفه و در دسترس هستند تا مردم در سراسر جهان از آنها استفاده کنند. این موضوع 
به شدت ناعادالنه است که فقیرترین مردم جهان با کمترین سهم در تغییرات آب و هوایی، بیشترین آسیب 
را از آثار آن متحمل شوند. کشورهای ثروتمند و کشورهای با درآمد متوسط، سبب بیشترین تغییرات 

آب و هوایی هستند، بنابراین، ما باید بیشتر در موضوع سازگاری سرمایه گذاری کنیم.
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