
 دست آورد سازمان ملل متحد در زمینۀ مهار گرمایش زمین 

 سلیمان ارجمند رشیدی: نویسنده

 چکیده 

ها با آن رو به رو اند، بحران محیط   مهمترین مشکلی که امروزه موجودات زنده و مخصوصاً انسان

همۀ این موجطودات در مطمطا         .  انسان از آن است  زیست و افزایش نیازهاي طبیعی از محی  و توقعات

گی کنند؛ حطا  آنطکطه ر طد         نخست، نیازمند محی  سالم و ایمنی استند که بتوانند در آن محی  زنده

صنعت و توسعۀ جوامع مدرن، عمالً به تخریب محی  زیست منجر  ده است و حیات در روي زمطیطن   

دیر یا زود خود را در برابر چهره خشنی از طبیعت خواهد یافت که محصطو  تطالچ چطنطدیطن دهطۀ             

از جمله خطرزا ترین مصطادیطب بطحطران         .  با دها در آسیب زدن به طبیعت و نابود سازي آن میدولت

هاي جهانی آفریده و به نطحطوي   زیست محیطی، تخریب الیۀ اوزون و گرمایش زمین است که نگرانی

هطاي  گان این بحران، کلطیطه جطریطان      امنیت بومی را به خطر مواجه ساخته است؛ بنابر این، آسیب دیده

طلبند؛ بدین ترتیب، امنیت زیست محیطی جطهطانطی، در      یی میحامی  محی  زیست را به نگر ی ریشه

در این میطان، سطازمطان مطلط           .  هاي نظري و رفتاري در سیاست جهانی خواهد بودگرو براندازي بنیان

گی از سیستم بین المللی مدرن، اقداماتی را در زمینۀ رفع حرارت افزایش یافتۀ زمین و   متحد به نماینده



پیشگیري از تخریب بیشتر الیۀ اوزون، انجا  داده است؛ اما با بداعت تهدیدهاي مطعطاصطر و فطزونطی            

ایطن  .  رسد که سازوکارهاي این سازمان در زمینۀ بحران مزبور، موفب نبوده اسطت   ها، به نظر مینگرانی

مهم، پرسشی را مطرح نموده که چرا اقدامات و سازوکارهاي سازمان مل  متحد در زمینۀ پیش گیطري  

از افزایش حرارت زمین و ترمیم عارضۀ اوزون، مؤفب نبوده است؟ نو تۀ حاضر، با روچ تفسطیطري و     

در چارچوبی بو  گرایانه حروف چینی  ده است که با نمدي بر سازوکارهاي سازمان مل  مطتطحطد و      

، چرایی عد  مطوفطمطیطت سطازمطان         « تمرکزدایی» و «  پساتوسعه» ، « بو  محوري» تأکید بر سه مفهو  

مذکور را آ کار نموده است و در اخیر، تالچ  ده است تا  نگاه چپ گرا به سیستم بطیطن الطمطلطلطی           

 .سیاسی سبز را مورد توجه قرار دهد -معاصر و اخالق بومی

 .مکتب سبز، سازمان ملل، بحران زیست محیطی، گرمایش زمین: گان کلیدیواژه 
 مقدمه

امروزه یکی از مهمترین مشکالتی که همۀ جانداران با آن رو به رو اند، بحران محطیط  زیسطت و        

افزایش نیازهاي انسان از آن است؛ این بحران در حا  حاضر از تعام  افزایش جمعیت، افزایش فطزون  

آن بر محی ، رفطتطار       خواهی انسان، پیشرفت تکنولوژي و فن آوري، صنعتی  دن و توسعه و نیز تأثیر

هاي نطخطسطتطیطن        در سا .  گیري استانسان در ارتباط با محی  خود و تأثیر انسان بر آن، در حا   ک 

هطاي  یکم، موضوعات زیست محیطی در دیدگاه رهبران سیاسی، ممامات دولتطی، گطروه      قرن بیست و

حامی، دانشمندان و  هروندان، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار  ده است؛ به همین دلی  تطوجطه بطه        

در مجامع بیطن    -بحران زیست محیطی، بیش از گذ ته در دستور جلسۀ کشورها و بازیگران غیر دولتی

 .است قرار گرفته -المللی

انسان و سایر موجودات زنده، در مما  نخست نیازمند محی  سالم و ایمنی هستند که بتطوانطنطد در       

گی کنند؛ حا  آنکه ر د صنعت و توسعۀ جوامع مدرن، عمالً بطه تطخطریطب مطحطیط              آن محی  زنده

افزون بر این، فرآیندهاي طبطیطعطی کطه       .  تواند نزاع برانگیز با دزیست منجر  ده است که این امر می

تواند احتما  وقوع ایطن   ود، میمنجر می...  بعضاً به بروز حوادثی چون خشک سالی،  یوع بیماري و 

-هاي قاب  توجهی که انسان معاصر را از پیشینیانش متمایز مطی   از جمله  اخص. ها را چندان کندتنش

توان به افزایش آگهی او از اهمیت و حساسیت جایگاه محی  زیست در امنیطت جطهطانطی و         سازد، می

اینکه غفلت از این مهم، به معناي ایجاد تهدیدهایی است که تما  هستی موجودات را به مطبطارزه فطرا        
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 .خواهد خواند، ا اره نمود

 -هطا    تالچ فزایندة کشورهاي پیشرفته براي بهبود جایگاه اقتصادي  ان و برنامۀ بسطیطاري از آن        

، تماماً به معناي آسیب دیدن هر چه بیشتر کطرة زمطیطن اسطت؛           -گیجهت نی  به وضعیت توسعه یافته

گطی  ها را در مماب  طبیعت قرار داده است؛  بدین ترتیب وضعیت زندهافزون بر این پدیدة فمر نیز انسان

توان پیش بینطی نطمطود کطه متطعطضطالت              لذا می.   وددر کرة زمین، روز به روز سخت و ناگوارتر می

، رو   -هرچند با اقدامات جلوگیرانۀ  طان     -محیطی، به خاطر توسعه طلبی و صنعتی  دن جوامع مدرن

به سمت فاجعۀ بزرگی خواهد نمود و حیات معاصر، دیر یا زود خود را در برابطر چطهطره خشطنطی از            

ها در آسیب زدن به طبیعت و نابطود سطازي     طبیعت خواهد یافت که محصو  تالچ چندین دهۀ دولت

ترین مصادیب بحران زیست محیطی، تخریب الیۀ اوزون و گرمایش زمین از جمله خطرزا.  با دآن می

هاي جهانی آفریده و به نحوي امنیت بومی را به خطر مواجه ساخته است؛ بنابطر ایطن،     است که نگرانی

ططلطبطنطد؛     یطی مطی    هاي حامی محی  زیست را به نگر ی ریشهگان این بحران، کلیه جریان آسیب دیده

هاي نظري و رفتاري در سطیطاسطت        بدین ترتیب، امنیت زیست محیطی جهانی، در گرو براندازي بنیان

 ..                                                                                                 .جهانی خواهد بود

ها نیز در چارچوب نهطادهطا و     یی و براندازانه از محی  زیست، دولتدر کنار حمایت ریشه        

هاي بین الملی و در جهت جریان اصلی بین المللی، اقداماتی را براي جلوگیطري از تطخطریطب         سازمان

هاي کطلطیَ   هاي موجود در آن انجا  داده اند؛ چنانچه از جمله گا فزایندة زیستَ بومی و ترمیم عارضه

و «  نشست سطران در خصطوک کطرة زمطیطن               » ، « ریو» توان به کنفرانس ها در این زمینه، میدولت

رسد که با همۀ بداهت تهدید حاصط   با این وجود، چنین به نظر می.  ا اره نمود«  کنفرانس استکهلم» 

ها، عز  سیستم بین المللی و سازمان مل  در ممابله با این بحطران، نطاکطا       از این مح  و افزایش نگرانی

گردد، این است که چرا اقدامات سازمان مطلط  مطتطحطد در          پرسشی که در اینجا مطرح می.  بوده است

گیري از افزایش گرماي زمین و ترمیم عارضۀ اوزون  مؤفب نبوده اسطت؟ مطن  بطا روچ              زمینۀ پیش

تفسیري و در چارچوبی بو  گرایانه، خواهم کو ید تا با نمدي بر سازوکارهاي سازمان مل  مطتطحطد و      

، چرایی عد  موفمیت سازمان مطذکطور را       تمرکزدایی و  پساتوسعه ، بو  محوري تأکید بر سه مفهو  

 -بیان نموده و در اخیر، تالچ خواهم نمود تا نگاه چپ گرا به سیستم بین المللی معاصر و اخالق بومی

                                     .سیاسی سبز را مورد توجه قرار دهم

بررسی سازوکارها و دست آورد سازمان مل  متحد در زمینۀ مهار گرمایش 



 قپیشینۀ تحقیق  -الف

یی در آن     در این قسمت از نو ته، نخست نگاهی گذرا خواهم دا ت به مکتب سبز و اصو  پایه 

و در مرحلۀ بعدي، چهار اثر پژوهشی که در زمینۀ مورد نظر حروف چینی  ده اند، به صطورت گطذرا     

             .مورد بررسی و ممایسه با متن حاضر قرار خواهند گرفت

 چارچوب نظری( 1

الطمطلط       توانند در تجزیه و تحلی  مسای  سیاست بطیطن      هاي ما می  از آنجایی که مفروضات و گزاره

مؤثر با ند؛ بنابر این، نگاه ما نیز از منظر بو   ناختی در بررسی الگطوهطاي رفطتطاري و رویطدادهطاي             

تحت این  رای ، تجزیه و تحلی  منافع، امنیت ملی، تعارض، همکاري، قدرت و   . المل  مؤثر است  بین

کنند که با نگاه سطنطتطی        المل  ارائه می اصوالً موضوعات جنگ و صلح، تصویر متفاوتی از سیاست بین

ها و تأمطیطن مطنطافطع        گرایی جهت بماي دولتکه واقع  نسبت به مموالت مزبور، متفاوت است؛ در حالی

لیبرالیسم ضمن تأکید بر نیاز به دسطتطرسطی آزاد          نگرد،  حیث منبع عمدة قدرت میملی، به جغرافیا من

قطوا ،  ) هاي زیست محیطی توجه بیشطتطري دا طتطه اسطت              منابع در چارچوب اقتصاد جهانی، به فاجعه

المللی را بطه        المل ، فرآیندها و هنجارهاي بین  از منظر بو   ناختی، اما خ  اصلی نظریۀ بین(  4:  4931

حیث مفهومطی بطرسطاخطتطه        من -یی تعریف کرده است که به صورت بنیادي با اص  توسعۀ پایدار گونه

گطرا کطه مطورد        در این جا الز  است تا میان جریان سبز بو .  سازگاري دارد - ده توس  سازمان مل 

نظر ما است و محی  زیست گرایان راست گرا، که با مفروض قرار دادن مفاهیم اساسی سیاست بطیطن     

 .المل ، سعی در پایدار سازي توسعه دارند، تمایز اساسی قای   ویم

هطا ا طاره     ها و محی  فیزیکی و بیولوژیکطی آن    ناسی به رابطه میان انسان  المل ، بو   در رواب  بین

ها پیش مطرح بوده است؛ اما امروزه مسای  زیست گرچه بحث طبیعت و رواب  با آن از مدت.  کند  می

ناپذیر نمد مدرنیته درآمده است که طی آن ضمن هشطدار در مطورد           محیطی به صورت بخش جدایی

داري، سوسیالیسم، دولت ساالري، دموکراسطی    هاي زیست محیطی، به حد و حدود سرمایهبروز بحران

به سبب حطاکطم بطودن       -پردازد؛ ولی در عم ، براي مدت طوالنی گی و خود علم میمبتنی بر نماینده

، اهمیت چندانی به بررسی مموالت و مفاهیم سیطاسطت   -المل   هاي خاک بر مطالعۀ سیاست بیندیدگاه

المل  به ارزچ    تا آنجا که هنوز هم، نظریۀ بین(. 2:همان) د  المل  از زوایایی بو   ناختی داده نمی بین

  .هاي بو   ناختی به عنوان یک نظریۀ سیاسی پی نبرده است واقعی اندیشه
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المل ، با توجه به نطوع    در چنین وضعیتی، ضروري است تا بسیاري از مفاهیم و مموالت سیاست بین

هاي مزبور در تضاد، تطعطارض و     نگاه ما، دستخوچ دگرگونی  وند که در بسیاري از موارد، بردا ت

المل  مطططرح     تناقض با مفاهیم و تعاریفی خواهند بود که براساس خ  اصلی فکري و نظري رواب  بین

در    پسانوسطعطه  ، انسان محوريدر برابر  بو  محوريتوان به مفاهیمی چون اند؛ به طور مثا  می   گردیده

 .ا اره نمود( دولت محوري)تمرکزگرایی در برابر  (دولت ستیزي)و نیز تمرکززدایی “ توسعه”برابر 

باید اذعان دا ت که امروزه مسای  زیست محیطی، گاه به صورت بخطشطی از روابط   طمطا  و              

هطاي  کند و به جاي تأکید بر جنبطه   گرا، عمالنیت رو نگر را رد می وند و دیدگاه بو   جنوب تلمی می

هطاي  هطا و نطظطا        آنچه مسلم است، دیدگطاه .  دهد  المللی، موضوعات جهانی را مورد توجه قرار می  بین

؛ چنانچه در زمینطه،  ( 8: همانجا) هاي زیست محیطی نمش اساسی دارند فلسفی و اعتمادي در بروز بحران

گرا و دولت باور در پرتو گفتمان مدرنیته ا اره نطمطود؛ بطه      هاي انسان محور، توسعهتوان به گرایشمی

هاي سیاسی نسبت به مسای  زیست محیطی جهانی باعث تعدی  حموق و ظطرفطیطت      طور کلی، واکنش

؛ به نحوي که بسیاري از جوامع جنوب، از توان الز  براي تطابب خود با ( همان) ها گردیده است دولت

الطمطلطلطی و         استانداردهاي مدرن زیست محیطی برخوردار نیستند، و در حمیمت، ایجاد نهادهطاي بطیطن     

فعالیت بازیگران فراملی دولتی در حوزة زیست محیطی، باعث بروز ا کا  جدیدي از استعمارگري و 

 . اقتدارگري غربی  ده است

 ادبیات موجود ( 2

پیرامون مسای  زیست محیطی و اقدامات نهادهاي بین المللی در این راستا و نیز حطوزة تطوسطعطه،       پ

گان زیادي دست به قلم  ده اند و هر کدا  با رویکردي متطفطاوت و هطدفطی خطاک، کطار               نویسنده

کطه    -پژوهشی خویش را پیش برده و به نتایح مختلفی دست یافته اند؛ در زیر، چهار نمونه از این آثطار 

، به صورت خالصه معرفی  ده و مورد ممایسه با نو تۀ حطاضطر   -ها برخورده ا در جریان تحمیب به آن

 . قرار خواهند گرفت

مطحطیط     اولین اثري که تمریباً مرتب  با موضوع ما است، نو تۀ قاسم ترابی تطحطت عطنطوان           -1  1

بطا طد   ، مطی   -با تأکید بر پروتوکو  کیوتو  -زیست از منظر واقع گرایی، لیبرالیز  و بو  گرایان افراطی

یی، در پطی  چ منتشر  ده است و با رویکرد ممایسه. هط4983که در فص  نامۀ سیاست خارجی، به سا  

گرایی منحیث مکاتب جریان اصلی رواب  بیطن الطمطلط ،        پاسخ به این پرسش است که لیبرالیز  و واقع

بررسی سازوکارها و دست آورد سازمان مل  متحد در زمینۀ مهار گرمایش 



توانند موضوعات زیست محیطی را تحلی  نمایند و در مماب  موضع بو  گریطان را مطططرح        چگونه می

سطازد و نطیطز        نموده است که این قسمت تا حدودي، بحث نو تۀ حاضر را به ممالۀ ترابی مرتبط  مطی    

تفاوت ایطن  .  موضوع پروتوکو  کیو تو که محور بحث ایشان است،  باهت موضوعی با بحث ما دارد

یی و توصیفی دارد؛ حا  آنکه من با رو طی تطفطسطیطري،        مماله با نو تۀ ما این است که رویکرد ممایسه

محور بحث خود را نمش سازمان مل ، صرفاً در مهار گرمایش زمین، با رویکرد بو  گرایطانطه مطططرح       

 . نموده ا 

سیاست بین المللی و رویطکطرد       دومین اثر مورد توجه، کار عبدالعلی قوا  است تحت عنوان   -2  2

که در پایگاه تخصصی سیاست بین المل  منتشر  ده است؛ در این مماله، تطالچ  طده       زیست محیطی

گرایی، مسای  زیست محیطی به صورت ک  مورد بررسی قطرار گطرفطتطه         است تا با تشریح مکتب بو 

است و این موضع، در ممایسۀ مکتب ریالیز  رواب  بین المل ، به صورت  اخص وار مورد توجه قطرار  

نکات ا تراک این مماله با نو تۀ حاضر، موضوع زیست محیطی و ا اره به مکتب سبز اسطت و    .  گیرد

توان نکات اختالف آن   ها، چارچوب نظري، پرسش، فرضیه و هدف، میدر قسمت نحوة بررسی داده

 .                                                                                            .را با نو تۀ حاضر، تشخیص داد

اخالق زیست محیطی و آمطوزچ ممالۀ زبان التین، اثر نهاتانیجا و کو ا  گوپتا تحت عنوان   -9   

  در مجلۀ مطالعطات حطیطاتطی       2142که در سا  ضرورتی به آگاهی بخشی جهت دار زیست محیطی  -

بین المل  نشر  ده است، در حوزة موضوعی صرف با ممالۀ حاضر  باهت دارد و هدف آن بطررسطی     

هاي مرتب  است که بیشتر رویکردي موافب با نظطا   نمش آموزچ مسای  زیست محیطی در مهار بحران

پتطرواضطح   .  هاي آموز ی در سطح فراملی اسطت  فعلی بین المللی دارد و گرایش آن به سمت همکاري

نظري، تفاوت اساسی با نو تۀ من دارد و صطرفطًا بطه خطاططر          است که این اثر، هم به لحاظ رو ی وهم

 .                                                                         .ا تراک آن در موضوع مسای  زیست محیطی، اینجا مورد نظر واقع گردید

، مطمطالطۀ    “ هاي انتمادي از گفتمان توسعه، رویکردي مردمیگرایی و بازنماییپساتوسعه”   -  1         1

در مجلۀ مطالعات توسعۀ ایران به چطا  رسطیطده       4932حمید احمدي و آرچ بیداهلل خانی که در سا  

است، صرفًا به تشریح مفهو  پساتوسعه در برابر توسعه پرداخته و جایگاه رویکرد انتمادي بطه جطریطان        

این مماله تنها در مفهو  پساتوسعه با مطمطالطۀ حطاضطر          .  مدرن سیاست بین المل  را مشخص نموده است

 .ا تراک مفهومی دارد
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حیث نمونه از ادبیات محی  زیستی و توسعه، مورد توجه قرار گطرفطت؛ چطنطانطچطه         این چند اثر من

مشاهده  د، بحث نو تۀ حاضر را به صورت مشخص در برندا ته اند؛ به همین ترتیب، سایر ادبطیطات     

این چنینی نیز، مشخصاً به پرسش نو تۀ حاضر نپرداخته و هدفی جز هدف مطروحه در این اثر دا طتطه     

 .سازداند که این مهم، به خودي خود، اهمیت سوا  و موضوع در این مماله را نمایان می

 اقدامات سازمان ملل در زمینۀ مهار بحران زیست محیطی و گرمایش زمین  -ب

- ، برخى از توفمات بین المللى در زمینۀ محی  زیست، حاص  و برنامه4381و  4391هاى در دهه

هایى نیز براى اجراى این توافمات تدوین  د؛ به عنوان نمونه، کنوانسیون هایی به منظور حطفطاظطت از      

محی  زیست دریاهاى مدیترانه،  ما  و بالتیک و دیگر دریاهاى منطمه تشطکطیط  گطردیطد کطه در               

نمش رهطبطرى   (  یونپ) ها، برنامۀ حفاظت از محی  زیست سازمان مل  دهى تمامى این کنوانسیون  ک 

ایفا نموده است، کنوانسیون دفع مواد زاید که در لندن تشکی   د، چارچوبى را براى محطدود سطازى     

 ، کنوانسطیطون   4399در سا  .  ارائه نمود  -یى در دریاهاهاى هستهمشتم  بر زباله  -دفع مواد زاید سمى

تشکی   د؛ چنانطچطه ایطن        -توس  کشتى ها  -گى دریاهابراى جلوگیرى از آلوده“  مارپ ” بین المللى 

گى مکطرر دریطاهطا        و به دنبا  اعتراضات رو به ر د عمومى در مورد آلوده4398کنوانسیون در سا  

  کشورهاى اروپطایطى و امطریطکطاى          4393در سا  .  ها، استحکا  و اعتبار بیشترى یافتتوس  نفتکش

مصمم  دند تا تولید گطازهطایطى      -با دامنۀ گسترده  -گى فرامرزى هوا  مالى با امضاى توافمنامۀ آلوده

هطاى اسطیطدى      گى هوا و بطاران     هایی را که ایجادگر آلودهو دیگر آالینده“  دى اکسید سولفور” چون 

 ، کنوانسیون وین براى حفاظت از الیۀ ازون تشکیط   طد و دو         4382در سا  .  هستند محدود سازند

-هاى گسترده یى را بر کاربطرد    به امضا رسید که محدودیت“  مونترا ” سا  پس از آن نیز پروتوکو  

  و بطه      4394در سا  (. همان)و دیگر مواد  یمیایى که متخرب الیۀ ازون هستند، اعما  کرد  هاکاربن

بطراى    -(  کطنطوانسطیطون رامسطر       ) دنبا  فشارهاى مداو  سازمان غیر دولتى محافظت از محی  زیسطت      

تشکی   د و یک سطا       -هاى خیس و مردابی استگان آبى که زیستگاه  ان زمینمحافظت از پرنده

. هاى رو به انمراض تشطکطیط  گطردیطد         پس از آن نیز کنوانسیون منع تجارت بین المللى در زمینۀ گونه

هاى گیاهى و جانورى چطون فطک و         بعدها نیز تعدادى موافمتنامه در زمینۀ حفاظت و نگهدارى گونه

کنوانسیطون کطاهطش      ” و پیمان قطب جنوب هایى چون خرس قطبى به امضا رسید؛ عالوه بر این، رژیم

که با اهداف سود جویانه و اقتصادى وضع  ده بودند، تغییر ماهیت دادند و در قطالطب         “   کار نهنگ

بررسی سازوکارها و دست آورد سازمان مل  متحد در زمینۀ مهار گرمایش 



گان دو پیمان فطوق،  ؛ از این رو، امضا کننده( 9-9: همان) هاى حفاظت از محی  زیست در آمدند رژیم

توافب کردند که به صورت موقت،  کار نهنگ و بهره جویى اقتصادى از قطب جنطوب را مطتطوقطف         

سازند که این امر حکایت گر چرخش قاب  توجه این دو پیمان از اهداف اولیه و اولویت بطنطدى  طان      

 .بود

جطهطت     -حا  با توجه به موارد فوق، سه کنفرانس مشهوري را که در چارچوب سازمان مل  متحد

مطرح  ده اند،  مطورد        -رفع بحران زیست محیطی به صورت ک  و گرمایش زمین به صورت خاک

ان در نشست سر ) کنفرانس کیوتو “ ویو“  نشست ر” ، ستکهلم“ انس ا”کنفرگذرا قرار خواهم داد؛ بررسی

 .مینه میبا ندزین ي عمده در اها جمله گااز “ (مینة زکرک خصو

 م ستکهلانس اکنفر( 1

  در  هر استطکطهطلطم     4392که در سا  “  کنفرانس سازمان مل  در زمینۀ محی  زیست بو  انسانى” 

برگزار  د، اولین کنفرانس عمده در زمینۀ مسای  بین المللى محی  زیست بطوده اسطت؛ کطنطفطرانطس           

استکهلم با جدیت تما ، توجه جهانیان را به خود معطوف ساخت و بى  طک بسطیطارى از  طرکطت              

یى از متطعطضطالت زیسطت         گان و ناظران کنفرانس، از بحث و تباد  نظر در زمینۀ طیف گستردهکننده

قبی  تمای  از   لی  يح  مسا ر   صولی به منظو ، انساکنفردر این (. 42:همان)محیطى، مطالبی آموختند 

گی دهلو رد آ  مو در   ها  رولیت کشو ؤمس ،   مین ز(  ژيکولو ا)  ناسی   حفظ بو اي هی بر وگر ت ما اقد ابه  

تطرابطی،   )  د  ح توسعه مطرن در شاق حموو حب و ها بر منابع ملی رحاکمیت کشو  و ستمالزي، امرافر

همچنین در این نشست، پیش زمینۀ طرح توسعۀ پایدار ریخته  د و در کنفرانطس ریطو، بطه        (.  2:  4983

اص  در زمینۀ محی  زیسطت و تطوسطعطه،          22یى مشتم  بر بیانه.   ک  کاملی مورد توجه واقع گردید

ها، ادارة منابع ططبطیطعطى،     اسکان انسان) پیشنهاد در مورد  ش مسالۀ کلى  413دستور العملى متشک  از 

هطاى  هاى اجتماعى و آموز ى محی  زیست، رابطۀ توسعه و محی  زیست و سطازمطان    گى، جنبهآلوده

هطا،  یى پیرامون نهادهاى متعدد زیست محیطى و تمهیدات مالطى آن   ، قطعنامه( بین المللى محی  زیست

                       . ونداز جمله مواد مطروحه در کنفرانس استکهلم محسوب می

 -راجع به مطحطیط  زیسطت          -هاى بین المللى چنداز این کنفرانس  نیز موافمتنامه هاى پس در سا  

 -هاي روز افزون از بحرانی تر  دن گرمایش زمینبا توجه به گزارچ  -حاص   د؛ اما در عرصۀ عم 

هاي توسعه یافته و توسعه طلب، راهطی    ها و سایر مذاکرات پیرامونی، جز منافع طلبی دولتاین نشست
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 .از پیش نبرده است

 کنفرانس ریو( 2   

به ر   مشهو   -توسعه و یست زمحی  رد مودر مل  متحد ن مازسا  یست بورگ زنس بزامین کنفردو 

خت که فم  داپر مططلطبطی      به  یی به گونه ،  د ار برگز   4332ی در اوایو در رکه  -مینان زسرس جالا

ترین رمشهو ؛ فتند امی ق تفا اجهانی  س ممیادر ستی دربه ، بحثرد فیزیکی موي یندهاآفراز کمی اد تعد

   (.22:همان)د بوا هوآب و یعنی تغییر ، یورصلی برنامه ع اموضواُزون و تخریب الیه ارد، مو

موضوع با اهمطیطت    91بند و حاوي حدود  289صفحه،  ش بخش،  22سند پایانی اجالس ریو در 

هاي  رکت کننده تصویطب گطردیطد؛ امطا         گان رؤسا و سایر ممامات دولتبین المللی، توس  نماینده

گی و اهمیت موضوعات مطروحه در چطارچطوب   گی، گستردهروند تهیه و تصویب آن به علت پیچیده

در مجموع یک دور مذاکرات ممدماتی در سطح پنط   .  توسعۀ پایدار، مذاکرات طوالنی را موجب  د

منطمۀ جغرافیایی سازمان مل  متحد و سه دور مذاکرات ممدماتی در سططح جطهطانطی در  طهطرهطاي              

بطا در    .  ها براي تهیه و تدوین سند برگزار گردیطد گان دولتنیویورک و ریودوژانیرو با حضور نماینده

ها براي گنجانیدن در پیش نویس، تعداد صطفطحطات پطیطش          هاي پیشنهادي دولتنظر گرفتن اصالحیه

ها خواهان تطدویطن   گان تعدادي از دولتاین درحالی بود که نماینده.  برگه رسید 221نویس به بیش از 

 (.9: 4932امین منصور، )یک پیش نویس مختصر و جامع بودند 

هاي به عم  در طو  پن  روز از آخرین دور مذاکرات ممدماتی در ریودوژانیرو و علی رغم تالچ

آمده براي کوتاه و مختصر  دن متن پیش نویس همچنان مذاکرات طوالنی  هطمطراه بطا اخطتطالفطات           

نامتناسب با فرصت  باقیمانده بود؛ از این رو، دولت میزبان به عنوان رئیس اجالس، براي جلوگیري از   

هطا را لطغطو و بطا آگطاهطی از                   هاي محوله به رؤساي کارگطروه به نتیجه نرسیدن مذاکرات، ماموریت

ها و مواضع کشورها و نهادهاي غیر دولتی، پیش نویس جدید و کطوتطاه تطري را پطس از               حساسیت

هاي گان دولتبا موافمت نماینده.  هاي دو جانبه با برخی اعضاي صاحب نظر تهیه و ارائه نمودمشورت

 رکت کننده، متن جدید به عنوان اساس مذاکرات در طو  دو روز باقیمانده، مطورد بطررسطی قطرار           

گرفت و در نهایت با انجا  اصالحاتی با اجماع به تصویب سران و سایر ممامات کشورهطاي  طرکطت      

 . (. همان)کننده رسید 

پطرداخطتطه      -هاي بطزرگ منحیث چالش  -در این سند، طی چند بخش، به موضوعات متعدد جهانی

بررسی سازوکارها و دست آورد سازمان مل  متحد در زمینۀ مهار گرمایش 



ها، عبارت  ده که هر بخش تحت عناوین مشخص مورد توجه بوده است؛ این عناوین به ترتیب بخش

تعهد ) “  تجدید تعهد سیاسی”   -2؛ ( فمر، بزرگترین چالش دنیاي امروز) “  دیدگاه مشترک ما”   -4: اند از

اقتصاد سبز در چارچوب توسعۀ پطایطدار   ”   -9؛ (   ریو4332ها به اجراي اصو  مندرج در اعالمیۀ دولت

توسعطۀ پطایطدار،      ) “ چارچوب ساختاري براي توسعۀ پایدار” -1؛ (هاي اقتصاد سبزگیویژه)” و محو فمر

مند در قبا  آنطان از    ها و نیازها از یک سو و رهیافت نظا گرایی، اهمیت رابطه بین چالشنتیجه و عم 

موضوعات مختلف در قالب تطوسطعطۀ پطایطدار و          ) “  چارچوبی براي اقدا  و پیگیري”   -2؛ ( سوي دیگر

 (. 1:همان. . .)و ( تعیین اهداف توسعه

ند تا دسعی مینمو د   خو ک   منافع ملی خا س   سا اها بر  رکشو ا  از     هر کد در نشست مزبور نیطز،    

تأمین ن را     بهتر منافع  ا و    ک  گرفته  وکو  ت وپر ، نهایت در هند تا  دتشکی  را ستههایی و دها وهگر

هاي توسعه توان در رفتار ضد و نمیض و طفره روي دولت؛ چنانچه این امر را می( 4983:2ترابی، ) کند  

                                                          .                                                                                                                               .یافته پس از توافب، به وضوح مشاهده نمود

 کنفرانس کیوتو( 3

ب چو رچا در   کیوتو نیز  وکو    ت وپر ر، فمنامۀ مزبواتود مفا  کمااجهت و در یو رتعمیب نشست به  

؛ ید دگر ار   ها برگز رهمۀ کشو اک    تر ابا    و     4339    سا در   نس  این کنفر ا.  مل  منعمد  د ن ما زسا 

روز پطس     31این پروتوکو  .  مارس سا  بعدي جهت امضاي اعضا آماده  د 42پروتوکو  کیوتو در 

هیئت عضو کنوانسیون، قاب  اجراء گردید؛ مشروط بر اینطکطه مطیطزان انطتطشطار             22از تصویب حداق  

  تطوسط      4331یی منتشر  ده در سطا     ک  گازهاي گلخانه 22% عضو از  22یی این گازهاي گلخانه

همچنین اعضاي کنوانسیون، بطه اجطراي تطعطهطدات خطود در بطرابطر                   .  کشورهاي صنعتی، بیشتر با د

(. 4:  سطی .  سطی .  سی.  اف.  ان.  یو) گی براي اجراي پروتوکو  در آینده، ملز   دند کنوانسیون و آماده

ند تا طی دمتعهد نمو د را     خو و جاپطان،    مریکا  ة امتحد ت یاال، اپاارویۀ دتحاوکو ، اتوین پرس اسابر ا

سطح از   صد  در      2و      9،   8به ترتیب  د را     خو یطی    گلخانه ي   ها زگا ر نتشا ، ا2142-2118ي ها  سا 

  نجا امتعهد به  ي   ها نیز به نحو رسایرکشو ن   همچنا (.  2:  هططمططانططجططا  ) ند  ورپایین تر بیا  ،   4331 سا 

 .  دندک خاردي فعالیتهایی مو

. تر در آینده یافتنطد ها موردي با پذیرچ این کنوانسیون، سکوي پرتابی براي اقدامات اساسیدولت

در پاسخ به تغییرات نا ی از  ناخت علمی و خواست سیاسی، کنوانسیون امکان پطذیطرچ تطعطهطدات        
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لذا اولین بازنگري در مورد کفایطت  .  اضافی دیگري را از طریب بازنگري و تباد  نظر فراهم ساخته بود

  در بطرلطیطن        4332تعهدات کشورهاي توسعه یافته که در نشست تخصصی تأکید  ده بود، در سا    

هاي حاضر، به این نتیجه رسیدند که تعهدات کشورهاي توسعه یافتطه بطراي کطاهطش         هیئت.  انجا   د

  بطا هطدف       4331  به سططح مطوجطود در سطا              2111یی آنها در سا  میزان انتشار گازهاي گلخانه

درازمدت کنوانسیون براي جلوگیري از تداخ  ضایعات خطرناک انسان ساز، با سیستم آب و هوایطی،  

لذا وزرا و ممامات اجرایی، همراه با پذیرچ توافمنامۀ برلین و آغاز دور جدید مذاکرات .  تناسب ندارد

گروه ویژة این کار که در   . براي تمویت تعهدات کشورهاي توسعه یافته، تعهدات جدیدي را پذیرفتند

جلسه این پروتوکو  را بطه   8توافمتنامۀ برلین براي تهیۀ پیش نویس پروتوکو  تشکی   ده بود، بعد از 

 .گروه مربوطه ارسا  نمود

جه امو ي   جد ت   با مشکال   -هطا همانند سایر نشسطت   -کیوتو ت فما اتو ، سطح عملی وجود این در با  

سعی د   خو ک   منافع ملی خا س   سا اها بر  رکشو ا  از هر کد ، یو رنیز همانند  ؛ چنانچه در این پیمان  د

بهتر منافع و    ک  گرفته  ، پروتطوکطو      نهایت در هند تا دتشکی  را ستههایی و دها وهند تا گردمینمو

ي ها زتولید گا را در     بیشترین سهم  ن   ما در آن ز    مریکا که  ا(.  2:   4983تطرابطی،     ) تأمین کند  ن را  ا 

از ندکی  اد اتعد د جو وبا    -ها نیز رسایر کشو ز زد و سربار مزبوپروتوکو  تصویب ، از  تیی داگلخانه

، از   عملی رت   یک نظا د   بنابر نبو   -ند دبر نمو ابر ي پروتوکطو     ها ربا معیا را خویش ر فتارها که رکشو

در   -کیوتو  ن   ناگفته نماند که پیما (.  349-342:  4988، ستیوو ابیلیس ن جا)فتند ه رطفرد خوات تعهد

ها رلی  کشو دبه همین  ؛ سید  رتماابه    2142  به سا -دنکرا ست پیدد دصلی خواف اهداحالی که به 

ا  کد چ   ما هی ؛ ا  ند داده اتشکی  را هایی سجالر اچندین بان تاکنو، جدیدت فماابه تودادن  ک  اي بر

 (. 4983:9، بیاتر)ست ده اها موفب نبواز آن

 انسان، توسعه، دولت و پیامدها  -ج 

مدرنیته در غرب، با نگاهی ماده گرا و تجربه محور، مدعی امکان دسترسی انسان متأخر به  ناخت 

با توسط    –کام  رمز و رازهاي طبیعت و کشف قوانین آن و در نتیجه رسیدن به یک جهان بینی علمی

است که با این نگاه، می توان مطالعات اجتماعی را نطیطز هطمطانطنطد               -به علم تجربی و عمالنیت مدرن

در پرتو این جریان گفتمطانطی و     .  فیزیک و نجو ، زیر مجموعۀ  ناخت سخت افزاري و حسی دانست

در راستاي تجربی کردن همۀ علو ، مفاهیم متعدد اجتماعی برسازي  ده و بس  یطافطتطه انطد کطه بطه             



 .اند« عد  تغییر پذیري و بدیهی فهمی جهانی»نحوي، مدعی مما  

، منحیث یکی از مفطاهطیطم گطفطتطمطانطی           “ انسان محوري” درک این وضعیت ما را به سمت مفهو   

آن انجا    هاي بسیاري در جهت بدیهی و مفید دانستنکشاند که از سوي حامیان آن، تالچمدرنیته می

جدا از سایر  –در چارچوب این مفهو ، انسان مدرن ا رف موجودات و برترین نوع انسان .   ده است

دانسته  ده و مفروض اساسی آن این است که ططبطیطعطت، متسطخطر           -هاي انسانی و حیوانات دیگرنس 

باییست در این راسطتطا ططرح و        هاي فکري و عملی، میانسان و در خدمت وي قرار دارد و همۀ تالچ

و اخیراً توسعۀ پایدار و پیطشطرفطت    “  توسعه” از جمله مفاهیم اساسی دیگر جریان مدرنیته، .  اجراء گردند

گرایی تکثرگرا و تروی  نوعی ر د و توسعۀ تطک    جوامع انسانی است که مفروض اصلی آن نفی بو 

ها خواهان توسعه و پطیطشطرفطت ططبطیطعطی             خطی جهان  مو  است؛ در راستاي این مفهو ، همۀ انسان

تواند این آرزوي جوامع بشطري     وند که عوام  متعدد و راه کارهاي تجربی بسیاري، میمحسوب می

را برآورده سازد؛ بنابر این، تحمب بهشت زمینی، کاري یکسره انسانی است که بدون نیاز به نطیطروهطاي    

گیطرد؛  انجا  می  -بر پایۀ قوانین  ان -غیر این دنیایی و تنها از طریب درک و تصرف پدیده هاي طبیعی

هایی که بدان نیاز هست عم ، علم و فطن آوري اسطت کطه            جهت عملی نمودن این کار، تنها ابزاري

با د؛ به همین ترتیب، مفهو  دیگري کطه  گی، انسانی و در حوزة امکانات و قابلیت هاي انسان میهمه

سیستم بین المللی مطدرن اسطت؛ ایطن          “  تمرکزگرایی” قصد پرداختن به آن را دار ، دولت محوري و 

هاي ضد و نمیض خود را نفی و یا هاي مدرن، همۀ جریانمفهو  با مفروض و بدیهی جلوه دادن دولت

 .داندکم رنگ دانسته و وجود دولت را مصداق عینی تمدن بشري می

از جمله انسان مطحطوري، تطوسطعطه و دولطت               -در راستاي تحکیم و جهان  مولی مفاهیم مدرنیته

گستر سازد؛ چنانچه امروزه نهادها و ساختارهاي متعددي نیاز است تا سلطۀ نظري آن را جهان  -مداري

سازمان مل  و نهادهاي وابسته به آن، بانک جهانی و صندوق بین المللی پو ، مؤسسات و نطهطادهطاي        

گی با تصاعدي هندسی در داخط  و        هایی که همهها و فصلنامهتحمیماتی و کاربردي، به عالوة کتاب

بیست ساله در جهان غیر غربی تکثیر  طده، در مطجطمطوع           -یی دههاي غرب و با فاصلهخارج دانشگاه

ساختارهاي هستند که تحت هدایت مستمیم یا غیرمستمیم امریکا و حامیان ایدولطوژیطکطش بطه وجطود          

 .     .آمده اند
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 انسان محوری به مثابۀ نفی جایگاه بوم( 4 

از یک منظر بو  گرا،  کست، ناکامی و پیامدهاي تخریبی سازوکارهاي مدرن در جهت توسعه و 

هطا بطه ضطرر        پیشرفت، به فمدان اهمیت و توجه به مرد  بومی در موضوعات این چنینی و اجطراي آن   

هطا در جطهطت         ود؛ چنانچه اکثریت قاططع آن   محور قرار گرفتن همۀ موجودات زنده نسبت داده می

هاي تعام  مشارکتی بومی و غیر غطربطی و     گا  بردا ته و از مشارکت و روچ«  عم  از باال به پایین» 

هاي ضطروري حطفطظ مطحطیط             به عنوان یکی از جنبه  -یی از حیات حیوانینیز توجه به طیف گسترده

 . حمایت نکرده اند -زیست و پایداري طبیعت

آ  و هنجار و سایرین بطه    درک معناي بنیادین این موضع این است که جوامع مدرن به عنوان ایده 

عنوان انحراف از معیار تلمی  ده و حیاط حیوانی و طبیعی، به نفع انسان از صحطنطه خطارج گطردیطده          

گطی خطوب و یطا          هاي زندهبه نحوي که در چارچوب این اندیشه، بسیاري از مفاهیم و  اخص است؛

 .اندجامعۀ خوب، به عنوان طُرق گوناگون سنجش پایداري طبیعت، مورد غفلت واقع  ده

 توسعه به مثابۀ تخریب محیط زیست ( 2

 واهد و قراین حاکی از آن است که نمش آدمیان در تخریب طبیعت، بعد از انمالب صنعطتطی در     

 211ها در طبیعت در ططی حطدود         هاي انساندست ورزي.  ممایسه با قب  از آن بسیار بیشتر بوده است

سا  گذ ته پیامدهاي ویرانگري براي حیات انسان و موجودات زنطده دا طتطه کطه عطبطارت انطد از                  

گی منابع آبی ، جنطگط  زدایطی،      فرسایش،  ور  دن، اسیدي  دن، زوا  کمی و کیفی خاک، آلوده

هاي موجودات زنده و اضطمطحطال  زنطجطیطره هطاي            بیابان زایی، در معرض انمراض  قرار گرفتن گونه

هطاي     ها، طغیان آفات ثانویطه در بطو  نطظطا           غذایی، از بین رفتن تنوع زیستی طبیعت، آفات و بیماري

هاي صوتی در مناطب  هري و تشعطشطعطات    گیکشاورزي، تخریب الیۀ اوزن، گر   دن زمین، آلوده

هاي نظامی که تأثیرات سوئی بر زنده گی مطوجطودات زنطده      متخرب نا ی از فعالیت هاي اتمی قدرت

همه موارد فوق آ کارا نشان از این دارد کطه تطعطهطدات       .  هاي ژنتیکی و غیره گذارد از قبی  جهش می

هطا بطراي     هاي علمی و عمطلطی آن    اخالقی آدمیان در قبا  محی  زیست  ان تناسبی با افزایش توانایی

 .استیال بر طبیعت ندا ته است

  و افزایش روز به روز نطیطاز بشطر بطه انطرژي و مصطرف                 43با آغاز انمالب صنعتی در نیمۀ قرن 

هاي فسیلی، نظیر زغا  سنگ، نفت و گازهاي طبیعی، کرة زمین  طاهطد افطزایطش گطازهطاي             سوخت



یی همچون دي اکسید کاربن و متان در جو خود بوده است؛ به طوري کطه در ایطن فطاصطلطۀ              آالینده

موجود در جو زمین بطه مطیطزان          -در صد 424-و متان   -در صد 94  -زمانی، میزان دي اکسید کاربن 

؛ بر اساس تحمیمات انجا   طده، انطتطشطار روزافطزون          ( با گاه اندیشه) یی افزایش یافته است قاب  توجه

یی را همچون دي اکسید کاربن، متان، بخار آب و اکسید نایتروجن، عواقبی که مطهطم   گازهاي گلخانه

هطا،  بر طبب آخریطن گطزارچ    (.  همان) ترین آن، افزایش دماي کرة زمین است  به دنبا  خواهد دا ت 

ایطن  .  گراد افزایش یطافطتطه اسطت      دهم درجه سانتی 9سا  گذ ته حدود  411دماي کرة زمین در طو  

کنند که این روند هر روز سرعت بیشتري به خود گرفته؛ به ططوري کطه       ها همچنین ا اره میگزارچ

گراد مواجه بوده اسطت و نطیطز          دهم درجۀ سانتی 2 ، با ر د 2119تا  4339هاي دماي زمین طی سا 

ایطن  .  یطی بطا طد     درجطه    8.  2تطا     1.  4 ود دماي زمین تا پایان قرن حاضر،  اهد افزایش پیش بینی می

، تضعیف  ده و سطوراخطی بطه          ( اوزون) افزایش گرمی زمین، موجب  ده است تا الیۀ محافظ زمین 

 .حجم قارة امریکا در آن ایجاد گردد

وراي  عۀ ما ک ا  خطرنا ر   ثا آمماب   ت زمین، در   حیا ي، از کیلومتر  21تا  42ع تفاة اوزون در اریال

و ید چشم  وارمر آب   بتال به  ایش  افز و اپوست  ن ین الیه باعث سرطا اتخریب . بنفش محافظت میکند

در بد کلی  و    همچنین نمص عضو  .  دمی و ن    فاعی بد ي د   سیستمها ن    ید دسیب  آحتی خطر  

ست بشر دساختۀ  جن دار     هلو اد کیمیایی طریب مو فرسایش اوزون از .  هد دمی رخ گیگیاهی هم   هندز

را در پی دارد و   مین  ة زکرارت جۀ حردرفتن رباال یی و گلخانه يهازیش گاافزاکه حادث  ده است 

خواهد بود؛ چنانچه پطیطشطبطیطنطی       یخها  ن  د و ذوب ها  سقیانو ي ایش گرماافزپی آمد میان مدت آن، ا

هطا  یا دریش سطح  افز ا.  هد یافت ایش خو افز اسانتی متر    21تا  ، 2191 تا ساها نیز یادرسطح  ده است، 

موجب ه و      د دچ   هلند تا بنگال ، از     مناطب ساحلی سطح پایین ن آب از   باعث طغیا ، ین عظمتابا 

تطوان بطه      از جمله مصادیب فعلی این بحران ها، می.  دمی و س آرا  قیانو ایر اجزري از بسیان ناپدید  د

هاي راکی در امریکا، کاهش ذخایر آب آ امیدنی و به تبطع آن    هاي کوهذوب  دن تدریجی یخچا 

لبته باید ا(  با گاه انطدیشطه  ) هاي همچون ماالریا، وبا و سالک در این کشور ا اره نمود افزایش بیماري

از فرسایش حاص   آب،   گی  دهلو آیست محیطی همانند  ت ز  مشکال ري از      ت که بسیا ن دا  عا اذ

ین ابا  ؛   ندهند رخ   جهانی  س   ممیا در   ست  ایی ممکن  زداجنگ   ن و     بیابا چ گستري، سیدي اهارانبا

 .نظر گرفته می ونددر حد وامرتب  یک سیستم جهانی اي جزر، امواین د، اجوو
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دانند کطه بطا       یی میصاحب نظران، مهم ترین عام  گر   دن کرة زمین را انتشار گازهاي گلخانه

تاثیر بر روند انعکاس ممداري از انرژي گرماي تابیده  ده از سوي خور ید، باعث مطحطبطوس  طدن         

یی در رتطبطۀ     درصد گازهاي گلخانه 22 ود؛ در این میان ایاالت متحده با تولید گرما در جو زمین می

یطی در    در صد گازهاي گلخانطه  49پس از امریکا کشور چین با تولید .  او  کشورهاي جهان قرار دارد

هاي فسطیطلطی در خطودروهطا،            ممدار زیادي از این گازها از مصرف انواع سوخت.  رتبۀ دو  قرار دارد

ها نیز به وخطامطت ایطن      در کنار آن، نابودي جنگ .   ودها و نیروگاه هاي تولید برق ایجاد میکارخانه

پس از موافمت استرالیا با پیمان کیوتو، ایاالت متحده تنها کشطور صطنطعطتطی            . موضوع کمک می کند

دولت مردان امریکا معتمد اند که کاهش انتشار گازهاي .  جهان است که پیمان کیوتو را نپذیرفته است

یی در قالب پیمان کیوتو، منجر به کاهش ر د اقتصادي این کشور و در نتیجطه مطنطجطر بطه از            گلخانه

به طوري که بوچ در زمان اقطتطدارچ،   .  دست دادن جایگاه خود در رقابت با سایر کشورها خواهد  د

میلیارد دالري بطه اقطتطصطاد ایطن             111استدال  کرده بود که تبعیت از پیمان کیوتو، منجر به خسارت 

 . میلیون نفر خواهد  د 2کشور و از طرفی، بیکاري حدود 

هاي بین المللی و انزواي عد  امضاي این پیمان از سوي امریکا، سرزنش و انتماد بسیاري از سازمان

ایاالت متحده را در مذاکرات زیست محیطی اجالس سران گروه هشت به همراه دا طتطه اسطت؛ امطا           

مشارکت آسیا و حوزة اقیانوس آرا  در مورد توسعۀ آب و هطواي  ” امریکا با تشکی  اجالس موسو  به 

 ، سطعطی در       2112با حضور کشورهاي چین، استرالیا، کوریاي جنوبی، جاپان و هند در ژانویه “  پاک

 -خارج  دن از این وضعیت و از طرفی خودداري از اجراي پیمان کیوتو را دا ته است؛ اما این پیمطان 

ها هیچ تعهدي را براي این کشورها قای  نشده است، مطورد    که عضو  دن در آن  -و پیمان هاي مشابه

ایطن رابطططه      در.  انتماد بسیاري از کار ناسان محی  زیست و بو  گرایان در جهطان واقطع  طده اسطت          

: گطویطد  مطی “  ائتالف براي حفاظت از آب و هطوا ” ، معاون سابب رئیس جمهور امریکا و رئیس “ الگور” 

دانم به تصطویطب   باور  این است که پیمان کیوتو چنان در ایاالت متحده تمبیح  ده است که بعید می» 

دهد بسیاري از مرد ، معتمد اند که بحران تطغطیطیطرات     آخرین نظرسنجی ها در امریکا نشان می.  « برسد

ها باعث  ده است کطه ایطاالت       این سیاست.  آید، نیستجوي، به وخامتی که از آن سخن به میان می

هاي هیئطت  یی موفب نبا د؛ بلکه بر طبب آخرین گزارچمتحده نه تنها در زمینۀ کاهش گازهاي گلخانه

  4331میزان تولید این گازها در این کشور نسبت به سطا         بین المللی بررسی تغییرات آب و هوایی،



در صطدي       2دو درصد افزایش یافته است؛ این درحالی است که بسیاري از صاحب نظران، کطاهطش     

کافی ندانسته اند و براي دا تن حطداقط        -که هدف پیمان کیوتو است   -تولید گازهاي گلخانه یی را 

هطم  .  در صدي گازهاي گلخانه یی را خواستار  طده انطد     21 رای  قاب  قبو  زیست محیطی، کاهش 

آید؛ به  اکنون براساس قوانین فدرا ، گاز دي اکسید کاربن که عمده ترین گاز گلخانه یی به  مار می

                                              . ودعنوان یک آالینده محسوب نمی

یی در قبا  تخریب طبیعت و بحران زیست محیطی، مختص به ایاالت مطتطحطدة    این رویۀ بی توجه 

 ود که تمامی کشورهاي توسعه یطافطتطه، در حطا            امریکا نیست و یک ک  تک مسیري را  ام  می

هطا صطرفطاً      ها را در بردارد و این امر نیز به این دلی  است کطه دولطت     توسعه و نهادهاي مرتب  با دولت

هطاي  ها و کطنطفطرانطس      یی و منافع طلبی خود، تن به نشست هاي توسعهجهت مشروعیت سازي سیاست

گطردانطنطد؛ از جطملطه          صوري و بی مصداق میدهد و مفاهیم همکاري بین المللی را به نفع خطود مطی      

هاي مطتطعطدد،      و سایر مواردي که در چارچوب سازمان مل  و کنفرانس“  توسعۀ پایدار”مفاهیمی چون 

 .خلب و قبض و بس  یافته اند

 دولت محوری به مثابۀ توجیه پیامدها  ( 3

هاي سازمانطی و مطیطان        لذا فعالیت.  هاي کنونی محصو  گفتمان مدرنیته انداز آن جایی که دولت

و با تطوجطه بطه        -دولتی در جهت رفع بحران زیست محیطی، از سمت و سوي این بازیگران انجا   ده

هطرگطز     -هستۀ اصلی مدرنیته در چارچوب سه مفهو  انسان محوري، تطوسطعطه و دولطت مطحطوري،               

چطرا کطه ایطدة اصطلطی            .  توانند مهار بحران محی  زیست و گر   دن زمین را به موفمیت برسانند نمی

ها را جهت اجرایی و عملی  دن مرکزیت انسان، پروژة توسعۀ انسانی و به تعمیب آن، بازیگري دولت

در این میدان مدرنیته،  اهد نوعی توجیه گري متماب  هستیم کطه هطر سطه ایطدة           .  طلبدروند مزبور می

لطذا در    .  دهند که این خود فاجعه بار استمذکور به نحوي خود ان را توجیه میکنند و مثبت جلوه می

چارچوب سیستم فعلی سیاست بین المل ، تخریب محی  زیست و به طبع آن گطر   طدن تطدریطجطی          

زمین، همچنان ادامه خواهد دا ت و تا اقدامی بومی  و براندازانه در برابر سه حوزة مفهومی مذکور و   

حیث عوام  اصلی بحران زیستی آغاز نشده است، انسان و سایر موجطودات   نیز ساختارهاي مدرنیته من

 ..زمین، همچنان در لبۀ پرتگاه انمراض قرار دا ته و سیاهی لشگر داستان تراژیدي زمین خواهند بود

 

(پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  1394، ز4ش    111 



 111 سال چهارم بررسی سازوکارها و دست آورد سازمان مل  متحد در زمینۀ مهار گرمایش 

 نتیجه گیری  

جهت مطهطار       -هاي سازمانی ملی و فراملیها در چارچوبنگرچ عمیب به همۀ اقدامات دولت   با 

گطی     نتیجۀ بررسی مجدد این موضوع، این  د که نجات زنده-بحران زیست محیطی و گرمایش زمین

بر روي زمین و رهایی بشر و سایر موجودات زندة این کرة خاکی از انمراض و نطابطودي، صطرفطًا در           

اتخاذ سه موضع براندازانه و دگردیس طلب ممکن است و این سه موضع، در مفاهیمی نهفته است کطه  

     .“تمرکززدایی”و “ پساتوسعه”، “بو  محوري“:نماید؛ ابتدا، بدوي و غیر ممکن می

هاي فردي، بلکه مطتطشطکط  از روابط             در یک موضع بو  محور، جهان نه متشک  از موجودیت 

یی لذا هی  معیار قانع کننده.  گیرندمتماب  است؛ همۀ موجودات، اساساً در رواب  بو   ناختی جاي می

ها به کار رود؛ از ایطن رو،          ها و غیر انسانوجود ندارد که بتواند براي تمایز واضح و قاطع میان انسان

باییست به ططبطیطعطت     پروژة رهایی بخش وسیعی که در ذهن انگشت  ماري افراد تبلور یافته است، می

این نگرچ بو  گرایانه، رهایی را در همۀ ابعاد و به طرز فراگیطري مطد نطظطر         .  غیر انسانی نیز بس  یابد

بناءً همۀ موجودات در چارچوب رواب  بومیی که به هم مرتب  اند، از استمال  نسبی بطرخطوردار   .  دارد

 .               ها، این اختیار و آزادي را ندارند که سایر طبیعت را تحت سیطرة خویش درآورندلذا انسان. اند

باییست چهار بتعد اخطالقطی     در این خصوک، جهت تفکیک از سایر طرفداران زیست محیطی، می

انسانی در جهطان غطیطر        -نه صرفاً اقتصادي محض  -توجه به طیف وسیعی از منافع  -4:  را مدنظر دا ت

گان انسطانطی و غطیطر           توجه به منافع آینده  -9به رسمیت  ناختن منافع اجتماع غیر انسانی؛   -2انسانی؛ 

   توجه به تک تک ک  موجودات جانوري و گیاهی با دیدي انفرادي؛ -1انسانی؛ 

جهت نجات حطیطات     -ها را  محدود و حتیوضعیت پساتوسعه حالتی است که توسعه طلبی دولت 

، هیچ بداند؛ چرا که ر د تصاعدي اقتصادي و جمعیتی جوامع انسانی، ر طتطۀ بطه هطم           -برروي زمین

با این وضع، منابع به سرعت تما   ده و هم زمطان  .  آورد و آورده است ها را پدید میمرتبطی از بحران

توان از این موضع، می.  از ظرفیت محی  زیست در جذب ضایعات تولید صنعتی نیز فراتر خواهد رفت

در چطارچطوب     .  گیطرد قرار می“  توسعۀ پایدار” رسید؛ مفهومی که در مماب  مفهو  “  پایداري” به مفهو  

هاي توسعه نیافته و تحدید و   این مفهو ، پایداري و حفظ زیست بومی، در گرو ثابت نگهدا تن دولت

البته باید تذکر داد کطه در ایطن           .  توقف جهان توسعه یافته از بهره گیري بی رویۀ مواد و انرژي است

مفهو ، پیشرفت جوامع می بایسست فرهنگی، انسانی، فراکمیابی، فرامادي و جمعی، غیر مدرن و غطیطر   



هاي غیر دولتی و بومی بطا طد     غربی، همه  مو ، از پایین به باال و در اکثر مواقع در چارچوب سازمان

که این خود جایگاه مفهو  پساتوسعه را در برابر و نمیض توسعه و توسعۀ پایدار مدرن و دولت مطحطور   

 . قرار خواهد داد

هطاي مطتطعطدد       موضع پیشنهادي سو ، عد  پذیرچ نظا  فعلی سیاست بین المل  بطا وجطه دولطت        

این موضع صطرفطًا بطا گطرایشطی            .  و ضرورت بازساختاردهی سیاسی جهان گستر است(  تمرکززدایی) 

هطاي بشطري در راسطتطاي           آنار یستی ممکن است به وقوع بپیوندد که حاص  آن کار جمعطی گطروه    

 .خواهد بود( هادولت)گان آالیش زیستی  گی بومی و به دور از آالینده ها و تولیدکننده زنده
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