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ی جديد   کشور جهان در کپنهاگ به منظور دستيابی به يک توافقنامه١٩٣های  ی نمايندگان و سران دولت  روزه١٨کنفرانس 

تری ايفا کند از  ی اروپا که در مجموع کوشيد نقش مثبت اتحاديه.  زيست با شکست روبرو شد   ی حفاظت از محيط در زمينه

 که از کشورهای فقير و در ٧٧از سوی ديگر سخنگوی گروه موسوم به گروه . ناکامی اين نشست جهانی ابراز تأسف کرد

کوشند بر پايه آن به توافق  های بزرگ صنعتی می نامه را که قدرت ی موافقت شود آخرين تالش برای تهيه حال رشد تشکيل می

 .برسند غير قابل قبول اعالم کرد

 

های بزرگ اقتصادی در غرب  از ديد چين، آمريکا و قدرت. شست استی اروپا چين مسئول اصلی شکست اين ن از ديد اتحاديه

 کل کشورهای ثروتمند و از ديد ثروتمندان نفتی مثل عربستان آنهايی ٧٧از ديد گروه . شوند مانع رسيدن به توافق ضرور می

 .اند خواهند همه چيز را روی سر قيمت نفت بشکنند باعث شکست کنفرانس شده که می

 

طبق .  درجه سانتيگراد متروک ماند٢ن همايش جهانی برای رسيدن به توافقی جهت مهار گرمايش زمين تا حد هدف بزرگ اي

های قطبی، باال آمدن شديد   درجه باعث آب شدن يخ٢محاسبات انجام شده زير نظر سازمان ملل متحد افزايش گرمای زمين تا 

ی ساحلی مثل هلند و بنگالدش، گسترش وسيع خشکسالی در های زيادی از خاک کشورها ها، زير آب رفتن بخش آب دريا

با اين . ها نسان خواهد شد زيست دريايی و به تبع آن آوارگی و مرگ ميليون مناطقی مثل آفريقا، تغييرات شديد منفی در محيط

 .کوت ماندهمه، هدف مهار فرايند گرمايش تا همين اندازه نيز نه تنها مورد توافق قرار نگرفت بلکه متروک و مس

 

آمده بودند تا مشترکًا برای مهار خطری که زندگی همه را مورد تهديد قرار داده  های جهان گرد نمايندگان و سران تمامی دولت

اما با کمال حيرت جهانيان شاهد آن بودند که در طول دو هفته کنفرانس به جای اين اشتراک مساعی . انديشی کنند است چاره

در يک . ها پديد آمد و به جای مسايل محيط زيست مسايل سياسی حاد رايج عمده شد جديدی از دوستهای وسيع  بندی دسته

 . کالم، در همايش دانمارک نبرد مشترک برای زيست جای خود را به نبرد با هم برای زيست يا همان تنازع بقاء معروف داد

 

الوقوع بودن  ر اين مدت جهان بيش از پيش به قريبگذارد و د در حالی که بيش از يک دهه از پيمان سترون کيوتو می

تر  ی تصويب پيمان کيوتو هم ناتوان های جهان در مقابله با اين فاجعه حتی از دوره محيطی پی برده است دولت ی زيست فاجعه

لی به زيست هستند مسئول اص متأسفانه کشورهای بزرگ صنعتی که مسئول اصلی در تخريب محيط. اند تر بوده و همستيز

 درصد است ٣زيست تنها  سازی محيط  کشور آفريقايی در آلوده۵٠سهم . شکست کشيده شدن اين کنفرانس عظيم نيز هستند



در حالی که سهم آمريکا به تنهايی نزديک به چهل در صد است و در همين لحظه آمريکا و چين مسئول نيمی از گازهای 

کنند  ی جهانی عمل نمی ريکا و چين نه تنها به مسئوليت خود در قبال جامعهاما آم. ای منتشره شوند در فضا هستند گلخانه

بلکه کنفرانس محيط زيست را به ميدان ستيز سياسی و اقتصادی خود تبديل کردند و هر يک کوشيدند به حساب ديگری به 

 . توافقنامه برسند

 

زيست تا کنفرانس   ی مدافعان حفاظت از محيط فهسازی مردم جهان مهمترين وظي تحليل اين وضعيت و افشای آن برای آگاه

بايد برای پس نشاندن . ساز نيست کند ديگر به تنهايی چاره بيان باز هم بيشتر خطراتی که هستی زنده را تهديد می. آينده است

مجدد قرار داد و ی  به ويژه بايد امکانات مردمی يا غير دولتی را مورد مطالعه. عامل و عاملين تشديد اين فاجعه کاری کرد

 .ميدان جديدی برای نبرد دموکراتيک بشريت جهت نجات زندگی گشود

 

ی نبرد  ی عمده گردد يک عرصه آرايی کشورهای فقير و غنی بر می تر به صف تا آنجا که به آمريکا و چين و در مقياس وسيع

ر از کشورهای ثروتمند برای ابطال آن بوده ی کيوتو و تالش آمريکا و برخی ديگ  برای حفظ توافقنامه٧٧تالش چين و گروه 

 . ی کيوتو کنيم بر توافقنامه آرايی مروری می برای بازشناسی اين صف. است

 

 از کيوتو تا کپنهاگ

 

 در شهر کيوتو تهيه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس به عنوان مبنا مورد تأييد ١٩٩٧ دسامبر ١١پيمان کيوتو در 

ی مقدماتی برای تصويب پيمان بود و اين سال به عنوان يک مبنا در   پايان اين پروسه١٩٩٩  مارس١۵. قرار گرفت

ی آمريکا پيمان کيوتو را نپذيرفت و از آنجا که برخی کشورهای  اما اياالت متحده. های کاهش آلودگی پذيرفته شده است بحث

 نوامبر ١٨اين موافقتنامه سرانجام در .  بالاجرا باقی ماندديگر مثل روسيه نيز آن را تأييد نکرده بودند پيمان تصويب نشده و

بدين ترتيب از يک .  جنبه اجرايی پيدا کرد٢٠٠۵ فوريه ١۶مورد تأييد دولت روسيه قرار گرفت و بر اين اساس در ٢٠٠۴

ی آمريکا که  ده سال آن جنبه اجرايی يافته بود و در اين مدت نيز از يک سو اياالت متح۵دهه تاريخ پيمان کيوتو تنها 

ايست خود را در برابر آن قرار داده بود و از سوی ديگر هيچ نوع کنترل علمی و فنی  ی گازهای گلخانه مهمترين توليد کننده

ای و در اين  های شديد منطقه ی دولت آقای بوش، جنگ موضع ستيزنده. جدی در رابطه با اجرای اين پيمان وجود نداشت

با اين همه، اين پيمان آب کشيده و رقيق . رمق کرده بود شديد اقتصادی عمًال پيمان کيوتو را بیاواخر پديدار شدن بحران 

 .جوانب مثبت زيادی نيز داشت که حذف آنها به يکی از موضوعات محوری کنفرانس کپنهاگ تبديل شد

 

ای در قياس با سطح  ی گلخانه به عنوان مبنا در نظر گرفته شد و کاهش انتشار گازها١٩٩٩ی کيوتو سال  در توافقنامه

ای در  ی کيوتو کاهش ميزان انتشار گازهای گلخانه هدف اصلی در توافقنامه. شود انتشار در اين سال در نظر گرفته شد و می

در اين .  بوده است٢٠١٢ تا ٢٠٠٨ی  و در دوره) ١٩٩٩(سطح جهان تا حدود پنج و دو دهم درصد در قياس با سال مبدأ 

ص شده بود که کشورهای اتحاديه اروپا تا هشت در صد و ژاپن تا شش در صد بايد انتشار گاز خود را کاهش توافقنامه مشخ

برای اختصار به جای (های متفاوت گرفتند و برخی مثل اسپانيا حتی ميزان صدور گازگل  کشورهای اروپايی بعدًا سهم. دهند

 گانه ۶با اين همه، بسياری از کشورهای متعهد سطح انتشار گازهای .  در صد افزايش دادند۵٠خود را تا ) ای گازهای گلخانه

اما اين کاهش به معنی کاهش ميزان تصاعد اين . بينی شده به خصوص گاز کربنيک را کاهش دادند، اگر چه کمتر از حد پيش

 .گازها در مقياس جهانی نبود



 

های آمريکا ميزان  مباالتی برزيل و مکزيک، و بیبه دليل رشد شتابناک و دودناک چين و هند و کشورهای ديگری چون 

اصًال . های اروپا به محيط زيست توسظ ديگر رقيبان خنثی شد انتشار گازگل در سطح جهانی بازهم باالتر رفت و برخی کمک

حتی دو . اند زيست به وظايف خود عمل کرده ی محيط نبايد تصور کرد که حتی پر ادعاترين کشورهای اروپايی نيز در زمينه

برای مثال آلمان طی يک دهه . کنند مدعی اصلی در اروپا يعنی آلمان و سوئد نشان دادند که به خاطر منافع خود هر کاری می

ی برق است  فال که توليدکننده های پرسوخت بنز و ب ام و پديد نياورد و شرکت سوئدی وتن پس از کيوتو تحولی در موتور

 . ترين شکل توليد برق از طريق مصرف ذغال سنگ ارزان را پيش برد وسيعبرای گرفتن بازارهای اروپا به 

 

های مثبت بسياری داشت که مهمترين آن تعيين مقدار و زمان برای کاهش گازگل و  ی رقيق بودن آن جنبه پيمان کيوتو با همه

عنوان کشورهای در حال بر همين اساس چين و هند به . به رسميت شناختن مسئوليت اصلی کشورهای بزرگ صنعتی بود

رشد مؤظف نبودند که انتشار گازگل را کاهش دهند اما در عوض کشورهای صنعتی مثل آمريکا و اتحاديه اروپا و ژاپن اين 

تواند مجاز شناخته شود  هيچ کشوری به هيچ دليل نمی. البته معاف کردن چين و هند درست نبود. مسئوليت را برعهده داشتند

های  اين نکته در مسير کيوتو به کپنهاگ تبديل به يکی از مشکالت و ستيزگاه. طبق دلخواه تخريب کندکه محيط زيست را 

ی آمريکا جرج بوش اعالم کرد که آمريکا پيمان کيوتو را   رئيس جمهور جديد اياالت متحده٢٠٠١در مارس سال . اصلی شد

به طور اخص چين ( آمريکا اين بود که کشورهای در حال رشد دليل اصلی ارائه شده توسط دولت. کند تأييد نکرده و اجرا نمی

سبب گرويدن . با اين همه پس از تصويب پيمان توسط روسيه آمريکا دچار مشکل شد. اند به چنين کاری متعهد نشده) و هند

جهانی اين کشور اروپا در ازاء حمايت از عضويت روسيه در سازمان تجارت . روسيه به اين پيمان تالش اتحاديه اروپا بود

زيسی در کار نبوده  بينيم که در اين معامله از جانب روسيه هيچگونه هدف محيط می. را به امضای توافقنامه کيوتو قانع کرد

 .است

 

 های دودناک ستيز ابرقدرت

 

زيست تبديل  زيست خيلی زود به ميدان نبرد عليه محيط همانطور که گفته شد، همايش کپنهاگ به جای همکاری به خاطر محيط

اکنون آمريکا به جای . آسا کرد ها رشدی برق ی زمينه گذرد چين در همه ی کيوتو می ای که از توافقنامه طی يک دهه. شد

رود تا بزرگرترين شريک اقتصادی آن  بيند، رقيبی که در عين حال می ناپذير چين را مقابل خود می روسيه ابرقدرت خستگی

 لحاظ اقتصادی جدافتاده و منزوی بود و تمامی مرزهای آن با دقت از جهان غرب تفکيک شده ابر قدرت شوروی به. هم باشد

تواند يک ذره از امکانات اقتصادی  آمريکا نمی. اما ابرقدرت چين هم بازار عظيم و هم شريک بزرگ اقتصاد آمريکا است. بود

سهم کردن چين  ی کيوتو و هم برای ابطال اصول توافقنامهاز اين رو تالش . خود را در رقابت با چين و هند از نظر دور بدارد

 . گل خود مهمترين موضوع تالش آمريکا شد در مهار گاز

 

رشد صنعتی متعارف . ی بعد هند است مفهوم اين تالش از ديد دولت آمريکا تالش برای مهار رشد اقتصادی چين و در درجه

از اين رو کاهش انتشار گاز گل، يعنی کاهش مصرف . زيست حيطزيست يا رشد تخريب م مساوی است با رشد مصرف محيط

بر عکس آمريکا، . گردد های اقتصادی منجر می زيست بدون رشد درخور تکنولوژيک به کاهش فعاليت ی محيط کننده مسموم

يی و ديکتاتوری را ها بايد بدانند خودرا چينی. اما موفق نشد. ی کيوتو تالش کرد چين تا توانست برای بقای اصول توافقنامه

. تواند بپذيرد که چين بدون مهار گازکربنيک به هوا بفرستد بشريت نمی. توانند از روی مرزهای خود به جهان صادر کنند نمی



 . پذيرد هيچ عقل سليمی اين را نمی

 

اند مهمترين  بودهبدينگونه، ستيز بر سر منافع اقتصادی و منافع رشد که دو قطب اصلی آن در اين همايش آمريکا و چين 

بارديگر غرب در مقابل شرق، اما اين بار در . ی اروپا چين و هند در مقابل آمريکا و اتحاديه. ی ستيز اين همايش شد نقطه

زيست زير علم  عليه محيط!زيست  دو گروهبندی امپرياليستی در ميدان محيط نبرد! رقابت برای بلعيدن تمام اکسيژن جهان

 .زيست محيط

 

اروپا  اتحايه . کوشيدند تا بقيه کشورهای را به اردوی خود ملحق کنند ن نبرد اين دو بلوک اکوامپرياليست هر يک میدر جريا

اما گويا جهان . های کمک به حمايت از مسير سياسی اين اتحاديه بکشاند  کشور آفريقايی را با وعده۵٠بسيار کوشيد تا 

های  ی متن  به همه٧٧جرئت بيشتری پيدا کردند و در نهايت گروه » هم هستيمنترسيد نترسيد ما همه با «ها با شعار  سومی

پذير برای  های فقير و آسيب های کشورهای ثروتمند به کشور  ميزان کمک٧٧ی اصلی برای گروه  مسأله. تهيه شده نه گفت

های مطرح شده در  اما پيشنهاد. داشتی کيوتو در اين زمينه صراحت  توافقنامه. زيسی بود ی محيط های فاجعه مقابله با پيامد

گيری  آرای فقير و غنی نام داد باعث دومين شکل توان آن را صف آرايی دوم که می به هرگونه، اين صف. آور بود کپنهاگ شرم

 .دومين تضاد بزرگ در اجالس گردد

 

زيست  ی حفاظت از محيط   در زمينهاروپا و بسياری ديگر با آمريکا بر سر موضع کماکان مبهم آن تضاد سوم تضاد اتحاديه 

اوباما هيچ . ترين سخن او از زمان روی کار آمدن وی بود در واقع سخنرانی پرطنين آقای اوباما در همايش توخالی. بود

او آمده بود تا موضع جنرال موتورز را بيان . او در اين همايش نه رهبر بود و نه سازنده. ی مشخصی نداد پيشنهاد و وعده

. پذير ظرف دو سال آينده مثل يک شوخی بود  و نيم ميلياردی به کشورهای آسيب٣پيشنهاد کمک .  نه چيزی بيش از آنکند و

بومی ظی دو  ی زيست گيرد در مقبله با فاجعه های جنگ افغانستان تصميم می   ميليارد در مورد هزينه١٠کشوری که با واحد 

تازه شرط ! کند  و نيم ميليارد کمک پيشنهاد می٣ در آسيا و آمريکای التين تنها ی آفريقا و بسياری کشورها سال به تمام قاره

 . ی کشورهای غنی بايد در آن سهم داشته باشند اين کمک تصويب يک صندوق عمومی است که همه

 

ان کاهش گاز گل خيز با مدافع تضاد ديگری که به دليل ارتباط آن با کشور ما بايد مورد توجه قرار گيرد تضاد کشورهای نفت

خورد چون نفت  خيز آنها بيش از همه از اين تصميمات لطمه می ی عربستان سعودی مطرح کرد که کشور نفت نماينده. است

از اين رو کشورهای نفت خيز مايلند . ها هم بايد خسارت يا کمک هزينه بگيرند خيز لذا نفت. شود ارزان و مصرف آن کمتر می

های  اما روشن است که کشورهای ثروتمند صنعتی کمک خود را تنها هه کشور. کمک شوند و مشمول ٧٧که جزء گروه 

من همانطور که سه سال پيش . کند که به عربستان هم بايد کمک کند خواهند اختصاص دهند و کسی فکر نمی خيلی فير می

 عهده گيرند و از آن جمله با کاستن نوشتم معتقدم که کشورهای نفت خيز بايد تعهد بيشتری در تالش برای کاهش گازگل بر

بخش بزرگی از اين . زيست را پايين بياورند ی مخرب محيط ميزان توليد و افزايش قيمت آن مصرف اين مهمترين ماده

 .های مفيدتر جبران گردد تواند با افزايش قيمت و نيز تبديل نفت به فراورده خسارت می

 

اما خود اين مسايل ريشه در جايی ديگر دارند که بدون .  اين همايش بزرگ شداينها بود مسايل حادی که منجر به ناکامی

 .کنيم در مطلب مستقل ديگری اين موضوع را بررسی می. شناخت آن ريشه امکان حل قطعی اين مسايل نيز وجود ندارد

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/20288/ 


