
i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 94

موافقت نامه پاریس و تصمیم آمریکا
در سال 2015، شهر پاریس فرانسه میزبان گردهمایی سران کشورها یا نمایندگان آنها برای 
تعیین تکلیف مسئله تغییر اقلیم بود تا با خرد جمعی تصمیمی مناسب برای کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای، سازگاری با تغییرات اقلیمی واقع شده و مواجهه یا مقابله با اثرات سوء آن در سطح 
 )COP21( جهانی اتخاذ کنند. بیست و یکمین نشست اعضای متعاهد کنوانسیون تغییر اقلیم
در 12 دسامبر 2015 با حضور نمایندگان 196 کشور عضو و همچنین سازمان های بین المللی 
و مردم نهاد تشکیل شد. در پایان، متن تفاهم داوطلبانه ای )Paris Accord( در 29 ماده تهیه 
شد که به نام »موافقت نامه پاریس« )Paris Climate Agreement( شناخته می شود. در 
یکی از مواد این موافقت نامه اشاره شده که به منظور پرهیز از وقوع فاجعه با منشأتغییر اقلیم، 
ضروری است با کنترل انتشار، سطح افزایش دما در زیر 2 درجه در مقایسه با دوران قبل از 
صنعتی شدن حفظ شود و تالش شود تا این افزایش دما بیش از 1/5 درجه سانتی گراد نباشد. 
میزان موفقیت و دستیابی به اهداف آن در بیست و دومین نشست اعضای متعاهد کنوانسیون 
تغییر اقلیم )COP22( که در نوامبر 2016 در مراکش برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. 
برای دستیابی به اهداف این موافقت نامه همه کشورها باید تمام گزینه های ممکن را مورد توجه 
قرار دهند تا انتشار گازهای گلخانه ای را در حد قابل قبول کنترل کنند. در جریان بررسی این 
موافقت نامه، نماینده دولت آمریکا نیز پس از بحث ها و مذاکرات فراوان با این تصمیم همراهی 
و موافقت  کرد. از آنجا که ایاالت متحده آمریکا سهم زیادی در تولید گازهای گلخانه ای دارد، 
این موضوع باعث خوشحالی شرکت کنندگان و امید به موفقیت بیشتر در دستیابی به اهداف 
موافقت نامه شد. در این متن ذکر شد که با پذیرش حداقل 55 کشور که 55 درصد سهم 
انتشار گازهای گلخانه ای را داشته باشند، موافقت نامه اجرایی خواهد شد. این موافقت نامه از 
22 آوریل 2016 )دوم اردیبهشت 1395( تا 21 آوریل 2017 )دوم اردیبهشت 1396( در 
مقر مرکزی سازمان ملل متحد برای امضا قرار داده شد. تا آگوست 2017، 195 کشور این 
موافقت نامه را امضا کرده و 160 عضو، پذیرش قطعی )ratified( خود را اعالم کردند. پس 
از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید 
این کشور، وی براساس وعده های انتخاباتی خود، تصمیم به خروج از »موافقت نامه پاریس« 
گرفت. این تصمیم در دوم ژوئن 2017 )12 خرداد 1396( با توجیه حفظ منافع مردم آمریکا 
اعالم شد. البته اثرگذاری این تصمیم در  نوامبر 2020 خواهد بود. اما نکته قابل توجه این 
است که این اقدام منافع عامه مردم آمریکا را تأمین نمی کند، بلکه صاحبان صنایع به ظاهر 
بیشترین بهره مندی کوتاه مدت را از آن خواهند داشت. منافع ملی آمریکا در کنار سایر کشورها 
از این تصمیم متضرر خواهد شد و در آینده نیز امکان جبران فراهم نخواهد بود. این تصمیم 
پوپولیستی که به ظاهر در راستای منافع مردم و دراصل دارای اهداف خاصی بود، به شدت مورد 
 Paul( انتقاد جامعه اروپا و بسیاری از بخش های داخلی آمریکا قرار گرفت. پل سیمپسن
Simpson( دانشمند انگلیسی با گرایش خدمات محیط  زیستی و مدیر )CEO( سازمان 
بین المللی غیرانتفاعی سی دی پی )CDP( در اول ژوئن 2017 )11 خرداد ماه 1396 ( در 
مصاحبه با بی بی سی )BBC( گفت که تصمیم خروج آمریکا از »موافقت نامه پاریس« تأسف بار 
است اما با حضور یا در غیاب آنها جامعه جهانی کوشش خود را برای جلوگیری از اثرات 
خطرناک تغییر اقلیم ادامه خواهد داد. هر کشوری که نخواهد تصمیمات »موافقت نامه پاریس« 
را پیگیری کند در درجه اول برای مشاغل، سرمایه گذاری و شهروندان خود و در مرحله بعد 
برای جامعه جهانی، ریسک ایجاد خواهد کرد. اکنون چین، اروپا و سایر انتشاردهندگان اصلی 
گازهای گلخانه ای در حال توجه به اقتصاد کم کربن هستند. در این شرایط حساس، مدیران 
و سیاستمداران کشور باید بر پایبندی خود بر »موافقت نامه پاریس« تأکید کرده و نه تنها در 
راستای تصمیم آمریکا اتخاذ تصمیم نکنند بلکه با جدیت بر ناپایداری تصمیم سیاستمداران 

آمریکا در تداوم تصمیمات جهانی پافشاری کنند.
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توسعه گردشگری کلید حل معضل بیکاری
در سال 2016 میالدی حدود 1/23 میلیارد نفر گردشگر از کشورهای 
مختلف دنیا بازدید کردند و کشورهای فرانسه، آمریکا، اسپانیا، چین، ایتالیا، 
انگلستان، آلمان، مکزیک، تایلند و ترکیه به عنوان 10 کشور اول حدود 
42 درصد گردشگران را به خود اختصاص دادند. ترکیه در رده دهم دنیا 
حدود 7/5 برابر ایران گردشگر خارجی پذیرفته بود. جالب اینکه ایران در 
سطح جهانی در رده پنجاهم و در خاورمیانه در مقام پنجم پس از ترکیه، 
عربستان سعودی، امارات و مصر قرار دارد که به هیچ وجه برازنده این 
کشور مهم نیست. در بین 100 شهر برتر گردشگرپذیر دنیا نیز هیچ شهری 
از ایران وجود ندارد، درحالی که از منطقه خاورمیانه از ترکیه چهار شهر، 
از مصر، عربستان و امارات هم هر کدام دو شهر و پایتخت های کشورهای 
اردن، مراکش، تونس، قطر و بحرین در بین این 100 شهر قرار دارند.

گزارش رسمی اتحادیه اروپا نشان می دهد که در سال 2015 سهم 
صنعت گردشگری در ایجاد شغل در این اتحادیه حدود 12 میلیون نفر بوده 
که عمده این فرصت های شغلی به ترتیب در بخش های خدماتی رستوران ها 
و کافه ها، هتل ها و مهمان پذیرها، حمل و نقل و آژانس های مسافرتی ایجاد 
شده است. ظرفیت این بخش خدماتی در پذیرش نیروی کار کمترتخصصی 
شامل زنان و جوانان بیش از سایر بخش های اقتصادی است. در سطح 
جهانی نیز صنعت گردشگری حدود 12 درصد تولید ناخالص کشورها و 9 
درصد اشتغال زایی را به خود اختصاص می دهد. حتی سهم گردشگری در 
تولید ناخالص برخی کشورها تا 30 درصد نیز می رسد. حال پرسش اساسی 
این است که چرا در کشور بزرگی مانند ایران که معضل بیکاری به عنوان 
مهمترین معضل اقتصادی- اجتماعی آن محسوب می شود، ظرفیت بخش 

گردشگری در ایجاد اشتغال درنظر گرفته نمی شود؟
در این ستون با عنوان »توسعه پایدار« تأکید جدی بر این است که فقر، 
بیکاری و نبود رشد اقتصادی پاشنه آشیل پایداری محیط های طبیعی کشور 
محسوب شده و اعتقاد بر این است که فقر و بیکاری جامعه های روستایی، 
تخریب  عوامل   مادر  کالن شهرها،  حاشیه نشین های  و  کوچک  شهرهای 
عرصه های طبیعی کشور هستند. بنابراین، ظرفیت ملی در گردشگری باید در 
این راستا به خدمت گرفته شود. زمینه سازی برای فعال کردن این ظرفیت ملی 
در گرو هم گرایی ملی در سیاست های خارجی و داخلی در کلیه امور اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است. اگر ظرفیت های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و 
ژئوپلیتیک ایران با ظرفیت های 10 کشور برتر دنیا در زمینه گردشگری مقایسه 
شود، به راحتی با اتکا به این شاخص ها می توان دریافت که ظرفیت ایران 
به مراتب بیشتر از کشورهای نام برده است. بنابراین، باید جایگاه فعلی ایران در 
امر گردشگری در سطح جهانی برای مسئوالن و نخبگان کشور به طور جدی 

مورد پرسش قرار گیرد و عزم ملی بر به کارگیری این ظرفیت متمرکز شود. 
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چرا توسعه کشت گیاهان دارویی در کشور سرعت الزم را ندارد؟
توسـعه روزافـزون تولیـد محصـوالت و فراورده هـای طبیعـی منجر 
بـه افزایـش نیـاز بـه کشـت و تولیـد مـواد اولیـه گیاهـی در دنیـا 
شـده اسـت. گرچه هنـوز بخـش عمـده ای از گیاهان دارویـی مورد 
اسـتفاده در صنایـع مختلـف از رویشـگاه ها برداشـت می شـود، امـا 
بـرای تأمیـن نیـاز روزافـزون صنایع دارویـی و غذایی کـه خواهان 
گیاهـان دارویـی با اسـتانداردهای کیفی مناسـب هسـتند و همچنین 
به منظـور جلوگیـری از روند تخریبی رویشـگاه های طبیعی، توسـعه 
کشـت گیاهـان دارویـی ضرورتـی اجتناب ناپذیـر اسـت. باتوجه به 
اینکه بسـیاری از کشـورهای تولیدکننـده دارو و فراورده های طبیعی 
به دالیـل مختلـف )مثـل محدودیت زمین یا شـرایط اقلیمـی( امکان 
کشـت ایـن گیاهان را ندارند، توسـعه کشـت در کشـوری مثل ایران 

توجیـه بیشـتری پیـدا می کند. 
نگاهـی بـه آمـار جهانـی سـطح زیـر کشـت گیاهـان دارویـی، 
نشـان از رونـد افزایشـی دارد. برای مثال سـطح زیر کشـت گیاهان 
دارویـی در چیـن از 153 هزار هکتار در سـال 1990 به 827 هزار 
هکتـار در سـال 2001 و حـدود 3 میلیـون هکتـار در سـال 2017 
رسـیده اسـت. سـطح زیر کشـت گیاهان دارویـی در آمریـکا نیز از 
200 هـزار هکتـار در سـال 1990 بـه 622 هـزار هکتـار در سـال 
2001 رسـیده و در کانـادا از 40 هـزار هکتار بـه 347 هزار هکتار 

در خـالل همیـن سـال ها افزایـش یافته اسـت. 
بنـا بـر اظهـارات مهنـدس طهماسـبی، معـاون امـور باغبانـی 
وزارت جهـاد کشـاورزی، هم اکنـون بالـغ بـر 150 هـزار هکتـار از 
اراضـی کشـور زیر کشـت گیاهان دارویـی، زعفـران و گل  محمدی 
قـرار دارد کـه در برنامـه اقتصـاد مقاومتـی ایـن میزان بایـد به 284 

هـزار هکتـار افزایـش یابد. 
ـــه  ـــد ک ـــان می ده ـــته نش ـــال های گذش ـــار س ـــه آم ـــی ب نگاه
ـــاب  ـــا احتس ـــی )ب ـــان داروی ـــت گیاه ـــر کش ـــطح زی ـــوع س مجم
ـــال  ـــار در س ـــزار هکت ـــدود 107 ه ـــران( از ح ـــدی و زعف گل  محم
1384 بـــه حـــدود 142 هـــزار هکتـــار در ســـال 93 افزایـــش 
یافتـــه و بنـــا بـــه اظهـــارات معـــاون وزیـــر در ســـال 96 بـــه 
150 هـــزار هکتـــار رســـیده اســـت. یعنـــی به طـــور میانگیـــن 
از ســـال 1384 تاکنـــون بـــا وجـــود همـــه تالش هـــا بـــرای 
ـــدود  ـــاالنه ح ـــی، س ـــان داروی ـــت گیاه ـــر کش ـــطح زی ـــش س افزای
ـــداف  ـــی از اه ـــت. یک ـــه اس ـــش یافت ـــار افزای ـــزار و 500 هکت 3 ه
ـــالب  ـــی انق ـــورای عال ـــوب ش ـــی مص ـــان داروی ـــی گیاه ـــند مل س
ـــان  ـــت گیاه ـــر کش ـــطح زی ـــش س ـــال 1392، افزای ـــی در س فرهنگ

ـــق 1404  ـــار در اف ـــزار هکت ـــه 500 ه ـــانس دار ب ـــي و اس داروی
ـــه  ـــیدن ب ـــم رس ـــش روی ـــی پی ـــد فعل ـــا رون ـــر ب ـــه اگ ـــت ک اس

ـــید!   ـــد کش ـــول خواه ـــال ط ـــدف 100 س ـــن ه ای
ــه چــرا ســرعت توســعه  ــن اســت ک حــال ســؤال اساســی ای
ــار  ــورد انتظ ــرعت م ــا س ــور ب ــی در کش ــان داروی ــت گیاه کش
برنامه ریــزان پیــش نمــی رود؟ در پاســخ ایــن ســؤال شــاید بتــوان 
فهرســتی از مشــکالت مثــل کمبــود بــذر و نهــال اســتاندارد، کمبــود 
دانــش فنــی کشــت و تولیــد گیاهــان دارویــی، ریســک پذیر 
ــدود  ــد، مح ــوالت جدی ــد محص ــرای تولی ــاورزان ب ــودن کش نب
بــودن نیــاز صنایــع داخلــی بــه مــواد اولیــه یــا نبــود ماشــین آالت 
کشــاورزی مناســب و غیــره را برشــمرد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت 
ــورت  ــد به ص ــدا بای ــت ابت ــر کش ــطح زی ــش س ــرای افزای ــه ب ک
دقیــق مشــخص شــود به منظــور صــادرات گیــاه، اســانس، 
ــی  ــه گیاهان ــی )end product( چ ــای نهای ــاره و فراورده ه عص
ــر  ــر در نظ ــی عالوه ب ــت اصل ــًا اولوی ــوند؟ طبیعت ــت ش ــد کش بای
ــرد  ــتن عملک ــران، داش ــی ای ــرایط اقلیم ــا ش ــازگاری ب ــن س گرفت
ــای  ــاز بازاره ــن نی ــد تأمی ــب، بای ــره مناس ــاده مؤث ــد و م تولی
خارجــی باشــد کــه ظرفیتــی به مراتــب وســیع تر از داخــل کشــور 
دارنــد. به عبــارت دیگــر می تــوان گفــت بازارهــای داخلــی بــرای 
ــا عرقیــات گیاهــی  مصــرف گیاهــان دارویــی به صــورت ســنتی ی
ــد،  ــود دارن ــازار وج ــون در ب ــه اکن ــی ک ــا و فراورده های و داروه
اشــباع بــوده یــا در بهتریــن حالــت بــا همیــن افزایــش چنــد هــزار 
هکتــاری ســطح زیــر کشــت ســاالنه، نیازشــان برطــرف می شــود. 
اگــر قــرار اســت ســطح زیــر کشــت افزایــش قابــل توجهــی یابــد، 

ــرار داد. ــدف ق ــای خارجــی را ه ــد بازاره بای
بنابرایـن اولویـت بسـیار اساسـی تعییـن دو تا پنج گیـاه دارویی 
مهم )اسـتراتژیک( برای توسـعه کشـت، فـراوری و صادرات اسـت. 
تـا ایـن اتفـاق نیفتد سـایر تالش هـا برای افزایش سـطح زیر کشـت 
بیهـوده خواهـد بـود. بدیهی اسـت باتوجه بـه اینکه هر چـه فراوری 
بیشـتری روی گیاهـان صـورت گیـرد ارزش افـزوده باالتـر می رود 
بایـد بـه مـوازات افزایـش سـطح زیر کشـت بـا گیاهـان اولویت دار 

تعییـن شـده، صنایـع فـراوری آنها نیـز ایجاد شـود یا توسـعه یابد.
در مقـاالت آتی سـعی خواهم کـرد در حد وسـع اطالعاتی خود 
پنـج گیـاه اولویـت دار مهم را برای توسـعه سـطح زیر کشـت معرفی 
کنـم. گرچـه معتقدم بایـد جمعی از صاحب نظـران با در نظـر گرفتن 

همـه جوانـب، این امـر را به عهـده بگیرند.
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