ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺮژی را درﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﯿﺐ ﻻﯾﻪ اوزون ،ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و آب
ﺷﺪن ﯾﺦ ﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ ،ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ دور ،ﺧﯿﻠﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ژﺳﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﭼﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ در ﺳﯽ-ﭼﻬﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه .وﻗﺘﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ
ﯾﺎ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اوﻻ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ از
ﺷﺮ دردﺳﺮﻫﺎی ﻧﻔﺖ راﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮ و ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻔﺖ و ﺣﺘﯽ درآﻣﺪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد..

ﺧﯿﻠﯽ دور ...
اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﯿﺐ ﻻﯾﻪ اوزون ،ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و آب
ﺷﺪن ﯾﺦ ﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ ،ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ دور ،ﺧﯿﻠﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ژﺳﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﭼﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ در ﺳﯽ-ﭼﻬﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه .وﻗﺘﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ
ﯾﺎ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اوﻻ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ از
ﺷﺮ دردﺳﺮﻫﺎی ﻧﻔﺖ راﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮ و ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻔﺖ و ﺣﺘﯽ درآﻣﺪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﻔﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ،آن ﭼﻨﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎز در اﯾﻦ ﻓﻼت ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻣﺎ ﭘﻬﻨﺎور
و ﺟﻠﮕﻪﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن واﻗﻌﯽ ﻧﻔﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﮐﺎﻧﻮن ﮐﻨﺶﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﮕﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد آﻧﭽﻪ را از اﻧﺮژی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ و در
آﺳﻤﺎن ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﻧﻪ در درون زﻣﯿﻦ و ﺑﺮ زﺧﻢﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ زﻣﯿﻦ وارد آورده
اﺳﺖ ،ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺑﮕﺬارد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﺒﺎح ...

ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ...
اﻣﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن زﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﺳﯽ ﺳﺎل و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯽاﻣﺎن اﻫﻮاز و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮب
ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ،دﯾﮕﺮ ﻗﺼﻪ دلﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻧﺎزکﻃﺒﻌﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎﻣﺪه ﻧﯿﺴﺖ .دﻣﺎی ﺑﺎﻻی  50درﺟﻪ در ﺑﺮﺧﯽ روزﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ واﻗﻌﯽ ،اﻣﺮوزی و اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ ﻓﺮض اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﻧﯿﺰ از
ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺖﮐﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﻣﻌﻀﻞ اﻣﺮوزی آنﻫﺎ و ﯾﺎ اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل و ﺳﺒﺰ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ-ﻧﯿﻤﻪﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎرشﻫﺎی
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﭼﻮن اروﭘﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار
دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻨﺎوری ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ،ﺑﯿﺎﺑﺎنزاﯾﯽ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر وﺟﻮد دارد ،ﻧﻪ آﮔﺎﻫﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺗﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم و ﻧﻪ ﻋﺰﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ را در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ...
اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﮔﺮم ﺷﺪن زﻣﯿﻦ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ،در ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮم ﺷﺪن
زﻣﯿﻦ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻋﺮضﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻃﻮل ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .ﮐﺸﻮری
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش »ﭘﺮوژه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮﺑﻦ« ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  10357ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻧﻘﺶ اول را
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪی
در ﺣﺪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﻦ در ﻣﻘﺎم دوم ﻗﺮار دارد .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ ،روﺳﯿﻪ ،ژاﭘﻦ و آﻟﻤﺎن در ردهﻫﺎی ﺳﻮم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ
ﺟﺪول آﻻﯾﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،در ﻗﺎرهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ
آبوﻫﻮاﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻃﻮل و ﻋﺮضﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرگ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ را دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ از ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ  648ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﺎز دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در رده ﻫﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺟﺪول ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺷﺪن زﻣﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎدل آبوﻫﻮاﯾﯽ آن ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﻪ وﯾﮋه آن ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻮق ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﻧﯿﻤﻪﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ،
ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ را از ﮔﺮم ﺷﺪن زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در
ﻃﯽ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ دو درﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎی ﮐﻠﯽ زﻣﯿﻦ اﻓﺰوده ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮔﺮم و ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ ،ﺑﯿﺶ از  4درﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ...
در روز  21دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  197 ،2015ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎی آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ،از ﺳﺎل  2020ﻣﯿﻼدی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه
ﻧﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی دﻣﺎی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ از ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ درﺟﻪ ﺳﯿﻠﺴﯿﻮس ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻫﺪاف ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن از ﺳﺎل  ،2020ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن در ﭘﯽ
ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺳﺨﺖ و ﻓﺸﺮدهای ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ در آن اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﮐﻢﺗﺮی از ﮐﺎﻫﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ
آﻻﯾﻨﺪه را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ و اﻣﻀﺎی آن ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺠﺎﻟﺲ و دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ﻧﺪارد و ﻃﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺮوج اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را از ﭘﯿﻤﺎن ﭘﺎرﯾﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﻤﺎن آﻏﺎز ﺷﻮد ،ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ از ﻃﺮف دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺟﻬﺎن ﺑﻪ آن وارد

ﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن از ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوج اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﭘﺎرﯾﺲ ،راه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻟﺰوم ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻦ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی آن داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺪا و
ﭘﻨﻬﺎن ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ از زﯾﺮ ﺑﺎر ﺗﻌﻬﺪات آن ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﻮج ﻓﺮاﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد

اﺑﺮ در ﮐﻮهﭘﺎﯾﻪ و زورق ﺑﺮ درﯾﺎ ...
اﻣﺎ ،آﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی در
ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺘﻘﺪان از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﺎزﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ.
آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺮاج و اﺳﺘﻔﺎده
از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی از روشﻫﺎی ﭘﺎکﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ
از ﺑﺎد ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ و آب و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎﯾﯽ از آنﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻣﻨﻪداری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ،ﭼﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖﻫﺎ و ﭼﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻦ
ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﺎ ﻓﻨﺎووریﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﻧﺮژیﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎک و ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﮐﺸﻮری
اﺳﺖ ﻏﻨﯽ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﮔﺮم و ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ ﺑﻮدن آب و ﻫﻮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ،در ﺑﺤﺚ اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮﻣﺎ و ﺧﺸﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﭘﺎک ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ .اﯾﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آﻓﺘﺎﺑﯽ
ﺳﺮﺷﺎر ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ اﻧﺮژی ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد اﻧﻮاع ﺑﺎدﻫﺎ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه
اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺮوز ،روز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ .روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد،
ﻓﺮزﻧﺪانﻣﺎن و ﮐﺸﻮرﻣﺎن روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﻮالﻫﺎی ﺳﺨﺖ...
ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی را درﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ اﻣﺮوز ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﻓﺮدای
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از اﻧﺮژیﻫﺎی درون زﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،راه را ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﻤﻮار ﮐﻨﯿﻢ از از درون زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﺣﺘﯽ رو ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﻢ؟ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯽدرﯾﻎ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﺒﺎب ﮐﻨﺪ؛
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ آﺑﺎد و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از اﻧﺮژیﻫﺎ ﭘﺎک ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎی ﮔﺮم و زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺳﺮد ﻣﻮﻧﺲ و ﻫﻤﺪم
ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ؛ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن.
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