اقتصاد سیاسی تغییرات اقلیمی و چالشهای
پیش روی بازیگران اصلی

محمد تقی زاده انصاری *1
چکیده
در تعیین سیاست کالن مرتبط با چارچوبها و راه حلهای مدیریتی و فنی در حوزه تغییررا
اقلیمی  ،رویکرد اقتصاد سیاسی جنبه بنیرادی دارد چراکره در مواجره و بردرورد برا ایرن مقولره
ادتالفا

عمیق ایدئولوژیک وجود دارد .در رویکرد جدید اقتصاد سیاسی ،جهت گیری توسعه

همه جانبه و کاهش فقر بصور

پایدار مورد نظر است اگرچره محردودیت در اجررا و توسرعه
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بسیاری از پروژه ها را نیز بهدنبال داشته است .واقع گرایان تفسیر سادهای از بحثهای آمریکا و
چالش هژمونیک می دانند و معتقدند که از دیدگاه آمریکرا توسرعه چنرد جانبره امرری رروری
نیست ،چرا که می توان به راحتی با اتخاذ یک تصمیم یک جانبره و بره شرکل قردرتی آن را بره
سایرین تحمیل کرد .این مقاله بیان میکند که اروپا چگونه رهبری دود را در این زمینره تببیرت
کرده در حالیکه آمریکا برای تقویت رهبری دود در این بخش میتواند به قدر

دود در تأمین

نفت دام و نیز حق وتو تمسک جوید .سؤال اصلی مقاله حا ر این است که آیا میتوان با دیدگاه
صرفاً رئالیستی برتری آمریکا را در زمینه رهبری دیپلماسی تغییرا

اقلیمری تو رید دادا ایرده

نوشتار این است که مانور دیپلماتیک اروپا  -آمریکا در این بخش نمیتواند با فشار آمریکرا بره
اروپا تغییر جهت یابد ،بلکه بر اساس نگرش لیبرالیستی به ویرژه نظریره وابسرتگی متقابرل بایرد
پذیرفت که اتحادیه اروپا نیز میتواند از برگ برنده های دوبی در دصوص پیشربرد راهبردهرا و
راهکارهای دود در زمینه تغییرا

اقلیمی بردوردار باشد.

واژههایکلیدی :رئالیسم ،لیبرالیسم ،اقتصاد سیاسی ،تغییرا
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اروپ ا در دصوص سیاست مربوط به تغییرا

آب و هوایی دارند و آن را بیشرتر یرک رقابرت و

مقدمه
یکی از مسائل قبل و پس از انتخابا
تغییرا

اوباما در آمریکا ،مقوله سیاستهای مررتبط برا

اقلیمی بوده است .این بحث همواره از اوایل دهه نود میالدی بهعنروان یرک

مو وع جدی مطرح بوده بهویژه اینکه اتحادیه اروپا در این مقوله  ،تقریبراً در سرطد
بین المللی نوعی رهبری در سیاستهای مررتبط را بره درود ادتصراص داده اسرت
) .(Christiansen and Wettestand 2003, Schrcurs and Tiberghien 2007انتخراب
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اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا در موقعیتی حساس صور

گرفت و فرر

برر

این بود که در پیگیریهرای مباحرث مربروط بره پروتکرل کیوترو در اوادرر  0223در
کپنهاگ مو وع وارد مرحله جدیدی از سیاستگذاری دواهد شد .البتره امیردواری
بر اینکه اوباما بتواند صحنه جدیدی از سیاست گرذاریها را بره نحرو همره جانبره در
سطد بین الملل بازکند همواره وجود داشته اما اینکه این تغییر به چره میزانری امکران

پیش روی بازیگران اصلی

اقتصاد سیاسی تغییرات اقلیمی و چالشهای

پذیر دواهد بود ،مورد تأمل بوده است.
در مارس  0221جورج بوش اعالم کررده برود کره اجررای تعهردا

مبتنری برر

پر وتکل کیوتو هزینه باالیی بر اقتصراد آمریکرا دواهرد داشرت لرذا مسرگله پیگیرری
تصویب این پروتکل و ارائه آن به کنگره منتفی دواهرد برود .برهنظرر مریرسرد کره
این گونه مو ع گیری و عقب گرد ،در جدی تر کرردن رهبرران اروپرا مرؤ رتر بروده
من اینکه تصمیم اروپا برای اجرای سیاست های توافق شده عمالً درود مزیرد برر
علت است و در مجموع طرح سرمایهگذاریها و مشارکتهای آمریکا با سایر کشرورها
در تغییرا

آب و هوایی را میتوان بیشتر یک همکاری فنّاورانه دانسرت ترا متعهرد

شدن به کاهش آالیندهها و اینگونه موارد قردمی در جهرت تيرعیي سیاسرت هرای
مرتبط به تغییرا

آب و هوایی ارزیابی میگردد.

در سیاست گذاری دادلی آمریکا نیز در زمان بوش با تغییرا

کمی مو وع تغییرا

آب و هوایی مورد توجه قرار گرفت .در واقع هرد گیرری دوازده درصردی کراهش
آالیندهها بین  1332تا  0210کار دارق العادهای نبوده بلکه حرکت معمول و مترداول
اقتصاد آمریکا را نشان می دهد.

تعار

سیاست های آمریکا و اروپا به ویژه در انعطا

بوده است که البته مخالفت اروپا در تجار

در سراز و کارهرای اجرایری

آالیندهها در نهایت به  CDM1یا قررارداد

ساز و کارهای الزم برای توسعه پاک منجر شرد کره ایرن یرک تعرار
فیمابین دو برداشت متفاو

از یک هرد

جانبه ای است که کشورها در تعهدا

و دوگرانگی

کلری و فراگیرر منبعرث از پروتکرل چنرد

قانونی برای کاهش آالیندهها دارند.

در واقع سنای آمریکا نیز دولت را از اميای هرگونه پروتکلی که به زیان اقتصاد
آمریکا باشد بر حذر داشته اسرت) (Buttel, 2009: 13-14کره البتره پشرتوانه آن البری
قدرتمند صنعتی است  .در واقع مذاکره کننردگان آمریکرایی در پروتکرل کیوترو ترا
حدودی اطمینان داشتند که آمریکا در مقام عمل امکان تصویب پروتکل را حداقل در
فيای سیاسی آن زمان ندارد اما عالقهمند بودند که راه را برای دیگر کشورها در ایرن
زمینه باز گ ذارند تا فرصتی فراهم شود که احتمراالً درود بتواننرد بره سرایرین پیونرد
صور

داد لیکن بهنحوی کامالً دو پهلو با مو وع بردورد کرده که در نهایرت درود

را دادل پروتکل قرار نمیداد .در زمان جورج بروش در مجمروع یرک عقرب گررد و
امتناع در همراهی با سیاست های توافق شده قبلی می بینیم ولی درنهایت در اجالس
گروه هشت سال  0222بحث کاهش آالیندهها بهمیزان پنجاه درصرد ترا  0212مرورد
توافق قرار مریگیررد) ، (Hunter 2008, 83, Wintour & Elliot 2008کره در مجمروع
علیرغم ابهاما

آن باز هم میتواند قدم مببتی تلقی شود .این انتظار که دولرت اوبامرا

تا آدر دوره ریاست دود قدم بسیار مهمی در این راستا بردارد بسیار زیاد اسرت .امرا
نکته اینجاست که بعید بهنظر میرسد در کوتاه مد

آمریکا بتواند در جهت الحاق به

سیاست همه جانبه قدم مؤ ری بردارد بهویژه اینکه اروپا قبالً رهبری ایرن امرر را بره-
عهده گرفته است و لذا بحث جایگزینی کیوتو با یک رژیرم اروپرایی احتمراالً مرورد
توجه باشد .در همین راستا در اجالس در کپنهاگ می بینیم علیرغم اینکه اوباما درود
را پایبند عملگرایی در دصوص سیاستهای مرتبط با تغییرا

اقلیمری و رروریا

CDM: Clean Development Mechanism
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بخورند .بنابراین اگر چه آمریکای زمان کلینترون درود برهنحروی معمراری کیوترو را
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آن معرفی میکند لیکن تحلیل کلی این است که تعهرد واقعری وی تنهرا در صرورتی
مسجل دواهد بود که این مسگله یکی از اولویت های اصلی در نهادهای قانونگرذاری
آمریکا باشد .رئالیستها جایگاه آمریکا را کامالً یکطرفه میبینند و معتقدند توسرعه
همه جانبه از طر

آمریکا در دصروص تغییررا

آب و هروایی ررورتی نردارد و

به موقع آمریکا میتواند سیاستهای دود را به عنوان قدر
نظر می رسد این دیدگاه ناشی از محاسبهای
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برتر تحمیل نمایرد بره

عیي از سادتار چرالشهرای فراسرو

باشد .همچنین بیان این نکته که ازنظرر اروپرا در نگررش رئالیسرتی ،آمریکرا چنردان
اهمیتی نداشته این سؤال را مطرح مینماید که اروپا چگونه میتواند اسرتراتژی درود
را به نحوی تشرید کند که شامل بقیه جهان شده و درعینحرال بکوشرد ترا آمریکرا
نتواند آن را چه با لحاظ نکردن سهم آلودگی دود و چره برا تأکیرد برر نگرانریهرای
رقابتی ،زیر سؤال برده و در واقع پیشتازی اروپا را تيعیي نماید.

پیش روی بازیگران اصلی

اقتصاد سیاسی تغییرات اقلیمی و چالشهای

در این مقاله پس از ارائه یرک چرارچوب تگوریرک بررای بحرث ،برداشرتهرا و
مدلهای متفاو

مرتبط با تغییرا

اقلیمی و سیاسرتهرای اروپرا و آمریکرا در ایرن

دصوص مطرحشده و نحوه مدیریت آن مورد ارزیابی قرار میگیرند.
 .3چارچوب تئوریک
رقابت اروپا و آمریکا در تببیت دیدگاههایشان در دصوص ایجاد رژیمهای بینالمللی
زیستمحیطی برای کاهش آالیندههرا را میتروان برا اسرتفاده از دیردگاههای تگوریرک
گونرراگونی تو ررید داد و تفسرریر کرررد .دو دیرردگاه مورداسررتفاده در ایررن نوشررتار،
دیدگاههای رئالیستی و لیبرالی است .بر اساس دیدگاه اول یا دیدگاه رئالیستی ،قدر
اساس و محور اصلی برای تو ید و تبیین کنشگری دولرتهاسرت .برر ایرن اسراس
پارامترهای اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و غیره هستند کره حرر

اول را مریزننرد و در

چانهزنیهای مختلي دیپلماتیک در عرصه جهانی ،آن دسته از کنشرگران از موفقیرت
بیشتری بردوردار دواهند بود که موفقتر دواهند بود که از برگ برندههرای قردرتی
بیشررتری بردرروردار باشررند .بنررابراین دیرردگاه ،در دصرروص مجررادال
زیستمحیطی مبتنی بر کاهش آالینده ها و مبارزه با تغییرا

و مررذاکرا

آب و هوایی یرا اقلیمری

باید به این چارچوب قدرتی امعان نظر داشت تا بتروان بره ارزیرابی مناسربی در ایرن
زمینه دستیافت .بر اساس دیدگاه رئالیستها قدر

آمریکا بهویژه برترری بالمنرازع

آن در زمینه های نظامی و ژئوپلیتیک باعث میشود تا این کشور در جایگاه بهمراتب
باالتر و پررنگتری از اروپا قرار داشته باشد ،بنابراین در مذاکرا

مربوط بره کراهش

میزان کربن و سایر آالیندههای زیستمحیطی آمریکا در مو ع چانهزنی بهمراتب بره
مراتب قدرتمندتری از اتحادیه اروپا قرار دارند .اینان در تأیید و استناد ادعاهای دود
عمدتاً به مذاکرا

و نتایج پروتکل کیوتو اشاره میکنند و استداللشان این اسرت کره

نشان دهند چگونه عدم وفاق آمریکا در ایرن فرآینرد باعرث شرده ترا نترایج چنردان
ملموسی حاصل نشود ،تا به آنجا که عدهای از هماکنون سرانجام کیوتو را ناکرامی و
شکست تلقی کنند .بهاینترتیب در سایر فرآیندهای مرتبط نیز ،از دیدگاه واقعگرایان
این قدر

بالمنازع آمریکاست که حاکم دواهد بود و بهاینترتیرب سرایر برازیگران

باآن همگام و هماهنگ سازند .آنچه در دیدگاه رئالیستها مهم است ،همراهنگی وفراق
بین عناصر سیاست دارجی آمریکا با عناصر و مؤلفههرای درونری سیاسرت دادلری
آمریکاست .بهعبار دیگر ،سیاست دارجی آمریکا نمیتواند بردون در نظرر گررفتن
اقتصاد سیاسی در دادل آمریکا مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد .ارتباط تنگاتنگی بین
شخصیتهای اقتصادی ،شرکتهای چنردملیتی و البریهرای تجراری در آمریکرا
وجود دارد که باعث می شود ترا آنهرا در زمینره شرکلگیرری دیپلماسری اقتصرادی
سیاسی آمریکا بسیار مؤ ر باشند .آنها هستند که نمیگذارند دولت آمریکا ،چه دولت
بوش و چه دولت فعلی آمریکا ،یعنی دولت آقای اوباما بدون رأی موافق آنهرا پرای
قراردادهای بینالملل مربوط به محیطزیست را اميا کنند ،هرگونره تصرمیمگیرری
دولت اوباما منوط به کسب ر ایت این کنشگران قدرتی دادلی است.
به نظر رئالیستها ،پیوند مؤ ر عناصر دادلی قدر

با شکلگیری سیاسرت درارجی

آمریکا باعث می شود تا واشنگتن نتواند در مذاکرا

با اتحادیه اروپا ر ایت آنران را

کسب نماید .این کنشگران قدرتی معیارهای دود را در مذاکرا

اقلیمی مطالبه مری-
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بینالمللی بهویژه اتحادیه اروپا الزم است که از این قدر

متابعت نمایند و درود را

581

کنند و به این ترتیب راهبردها و راهکارهای اروپایی را نمیپذیرند و یا حداقل برنامه
زمانی و سرعت آنها را قبول نمیکنند و از آنجایی کره ایراال
قدر

مؤ ر روابط بین الملل یا ابرقدر

که شکلگیری نهایی مذاکرا

متحرده آمریکرا ترک

بالمنازع آن است نباید انتظار داشرته باشریم

مربوط بره تغییررا

اقلیمری در دسرت اتحادیره اروپرا

باشد .در مقابل این دیدگاه ،در نگرش لیبرالیستی ادعای دیگری مطرح میشرود .البتره
لیبرالها و نو لیبرالها از زوایای گوناگونی بحث را به جلو میبرند؛ که در ایرن مقالره
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صرفاً از دیدگاه وابستگی متقابل آنها استفاده می شود .اینان بهمانند نظریه واقعگرایرا
ن نمیپذیرند که عناصر قدرتی آنگونه که رئالیستهای میدواهنرد تصرویرگر همره
کنشگریها ،تأ یرگذاریها و تأ یرپذیری ها باشد .به نظر اینان ،این قياو

یکجانبه

رئالیستها را به نتایج غلطی میرساند که باید از آن پرهیز کرد .لیبرالها بر نهادسازی
و ایجاد رژیمهای بینالمللی تأکید زیادی دارند و معتقدند که در فرآیندی مناسرب و

پیش روی بازیگران اصلی

اقتصاد سیاسی تغییرات اقلیمی و چالشهای

با مدیریتی کارآمد و باتدبیری شایسته میتوان به همکراری و توافرقهرای عمرده در
عرصه روابط بینالملل دست یازید.
این در حالی است که پدیده وابستگی متقابل باعث شرده ترا کشرورها و سرایر
بازیگران عمده بینالملل بسیار به یکدیگر وابسته باشرند .الگرووارهای کره در آن تنهرا
عناصر قدرتی تعیین کننده سرنوشت و افق مذاکرا

دیپلماتیک یرا حقروقی نیسرت .

در این نگرش مؤلفه های اقتصادی و تجاری بسیار مهم هستند و نمیتوان به سادگی
از آنهررا گذشررت و صرررفاًبر روی مؤلفررههررای نظررامی تأکیررد کرررد .همچنررین اینکرره
پارامترهای اقتصادی در سادتارهای مربروط حقروقی مبتنری رژیمهرای برین الملرل و
کنوانسیونهای موجود عمل میکنند .رژیمهایی که عرصه مانور غیر منطقری کشرورها
را محدود می کنند و دط قرمزهایی را برای آنها ترسیم می کنند.
به این ترتیب و بر اساس این دیدگاه ،اتحادیه اروپا از برگ برنده های دروبی
در زمینه مذاکرا

اقلیمی بردوردار است .امری که به تدریج می تواند باعث تقویت

رژیمهای زیست محیطی از کیوتو گرفته تا روندهای نوین باشد .اگرر اتحادیره اروپرا
رهبری دود را به شایستگی و با تدبیر به جلو ببررد قرادر دواهرد برود ترا رهبرری و

مدیریت مربوط به سادت رژیمها و کنوانسیونهای زیستمحیطی را به وجود آورد و
به این ترتیب قادر شود تا برگ برنده های دوبی را در چانه زنیهای دیپلماتیک مربوز
به دست آورد.
 .2برداشت های متفاوت از جریانات موجود و توسعه تدریجی
اقتصاد سیاسی ،مبین چالشهای دیپلماتیک بین دو منطقه اروپا  -آمریکا و پیچیردگی
فزاینده محوری بودن مسگله تغییرا

اقلیمی بهعنوان یرک مسرگله محروری اسرت در

عین حال بیانگر اهمیت بده بستانهای دیپلماتیک در این دصوص نیز میباشد.
اروپا اطمینان دارد که آمریکا بهدلیل اینکره مسرگول هجرده درصرد آلرودگی گازهرای
گلخانهای جهان است ،نیازمند بازگشت به جمع بوده و این امر برای کاهش گازهرای
گلخانهای جهان اهمیت به سزایی دارد ،البتره اروپرا بره برازی چنرد جانبره آمریکرا در
راستای سیاست آب و هوایی عاد
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کرده لذا هرگز مبنای همکاری دود با کشورهای

است قرار نداده است.
اروپا قادر بوده است که برا اسرتفاده از سیاسرت آب و هروایی در جهرت پایره
گذاری روابط دیپلماتیک  ،از طریق سرمایه گذاری بهویژه با چین و هند بهعنروان دو
کشور از بزرگترین دریافتکنندگان سرمایههای  ،CDMقدم بردارد .ایرن کشرورها در
حال حا ر در پی انجام سرمایه گذاریهای قابرل تروجهی بررای تولیرد در فنراوری
جدید میباشند .در واقع گسترش روابط با کشورهای بزرگ در حال توسرعه برهویرژه
چین  ،هند و برزیل در چارچوب قوانین آب و هوا میتوانرد بررای اروپرا از اهمیرت
بیشتری نسبت به درگیری مداوم در بحبها و دردواستهای آمریکا برای سازمان دهری
مجدد رژیم آب و هوایی بردوردار باشد .البته در روابط با آمریکا فر

بر این است

که استراتژی اروپا بهطور کامل و بدون نگرانی از واکنش آمریکا تشرید شده اسرت و
بازیگران آمریکا درگیر بازی با اروپا شده اند که قبالً به آن عاد

نداشتهاند .بنرابراین

ماورای دیپلماسی های بعياً یکنوادت ،یرک منازعره رقرابتی فیمرابین دو منطقره در
جریان است .کیس وان در پیجلس ،که دارای یک دیدگاه ماورای رئالیسرتی اسرت برا
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دیگر را اجرای معاهده کیوتو که با حيور آمریکرا در مرذاکرا

مرورد توجره بروده

دیدگاه رقابتی به مو وعمینگرد ،او معتقد است که تراریخ سررمایهداری مری توانرد
ترکیب بندی از رقابتهایی بین اقتصاد لیبرالی باز و دومی بیشتر محافظهکار باشد و در
مقطع زمانی حا ر شامل رقابت بین لیبرالیسرم آنگلروامریکن و سوسریال دمروکرا
اروپایی است  .این اشکال نیز به دودی دود در رقابت با یکدیگر هستند و همکراری
دود را از طریق مؤسسا

و ارگانهای بین المللی سامان میدهند .در بررسری بررتن

وودز و سایر ارگانهای اقتصاد جهانی در مسگله تغییرا
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اقلیمری ،مریتروان تفراو

های آشکار بین سرمایه داری مولد کربن در برابر نوسازی زیستمحیطی را میتروان
به این نحو تفسیر کرد که اولی میراث نوعی از توسعه مبتنی بر انرژی فسیلی ارزان و
توسعه فراگیر زمین است که قدر

آن در آمریکا ،کانادا و استرالیا متمرکز بوده و بره

میزان زیادی مبتنی بر نگرش آنگلوامریکن لیبرالیسم آمریکرایی وان دز پریجلس دارد.
دومی هرم بره طرور زیرادی مشرابه بره سوسریال دموکراتهرای اروپرا اسرت .در واقرع

پیش روی بازیگران اصلی

اقتصاد سیاسی تغییرات اقلیمی و چالشهای

نویسندگان در مبحث تجدید زیست محیطی پیشنهاد میکنند که سیاستهای مربوط
به توسعه گسترش یافته زیستمحیطی در اروپا منجر به پیشررفت سیاسرتهرایی در
جهررررت تغییرررررا

مببررررت زیسررررتمحیطرررری در اقتصرررراد سرررررمایهداری

میشود ) .(Mol,1996, Dryzeketal 2003فردریک بوترل اههرار مریدارد کره نراتوانی
آمریکا در تأمین و ایجاد پروژه های جدید زیست محیطی منجر به این مسگله دواهد
شد که مؤسسههای آمریکا بهعلت مشکوک بودن ادعاهرای مطررح شرده در نوسرازی
محیط زیست ،در گیر تقا اهایی در زمینه جامعه شناسی اکولوژیک شوند.
در این چارچوب ،سیاست گذاری در دیپلماسری تغییررا

آب و هروایی نقشری

کلیدی در رقابت بین دو مدل اشاره شده بازی میکند .در یک منطق اقتصاد سیاسری،
افزایش فشارهای زیاد برای کاهش تولید آالیندهها همزمان برا توسرعه منرابع انررژی
جایگزین و افزایش قابل توجه صرفه جویی و کرارآیی انررژی اسرت .البتره مباحرث
زیادی در این دصوص از جمله مشکال

ناشی از کراهش آلرودگی ،مسرگله تحمیرل

هزینه به صنایع داصی که رقابت تنگاتنگ در صحنه بین المللی دارنرد ،وجرود دارد
(که آلومینیوم از نوع کالسیک آن می باشد) و یامسگله نشت کربن (محردودیت هرای

قانونی موجود برای کاهش آالیندهها در اروپا بر صنایع که باعث کوچ ایرن صرنایع و
رفتن آنها به محدودههای دیگر میشود) کره در مجمروع مریتروان گفرت اسرتراتژی
رقابتی اروپا در نوسازی محیط زیست ، 1بهره وری بیشتر و نوآوری در نحوه استفاده
انرژی و به ویژه در صنعت حمل و نقل دقیقاً پذیرفته شده اسرت .سیاسرت گرذاران
انگلیس به صراحت نشان دادهاند که تشویق برای کاهش آلودگی و ارتقرا مکانیسرم-
های تجاری مرتبط در جهت منافع اقتصادی آن کشور طرحریزی شده است
) & Paterson 2004دولت آلمان هم فر یه تغییرا

(Barry

آب و هوایی را به عنوان انقالب

صنعتی سوم که اقتصاد را به سمت کاهش تولید کربن سوق می دهرد مطررح کررده
است .بر این اساس و از دیدگاه اتحادیه اروپا  ،فعالیت هرایی ماننرد پروتکرل کیوترو
ال بررای اسرتراتژی هرای رقابرت گرایانره طراحری شرده اسرت و در ایرن راسرتا
کام ً
ترجیحا
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مشابه آمریکا قابل تو ید و توجیه می باشد.

توسعه جدی فناوریهای های انرژی جدید همچنان دنبال می شود اما شکل سیاست
گذاری ها متفاو

میباشد .عدم محدودیت در استفاده کربن و استفاده از قیمتهرا و

بازارها برای ا رگذاری روی سرمایه گذاریها و ابداعا

و ادتراعا

کامالً محسوس

می باشد .اگر چره بردری سیاسرتهرا در جهرت گسرترش اسرتفاده از انررژیهرای
دورشیدی و باد و همچنین تولید سلولهای سودتی و اتانول برای جایگزینی انجرام
شده است ولی منابع جدید انرژی چه در تولید اولیه و چه در توسرعه تکنولروژی برا
تأمین منابع تکمیلی سودت و استفاده از منابع اقتصادی ،مورد توجه بوده انرد.

با این برداشت ،بیشتر چالش بین مردلهرای رشرد ،مطررح اسرت .علیررغم تغییررا
انتخاباتی در استرالیا و نیز تغییرا

بعد از انتخاباب اوبامرا برهعنروان رئریس جمهرور

آمریکا (اگرچه چنین احتمالی در کانادا وجود ندارد مگر اینکه دقیقاً دولرت کانرادا از
موا ع آمریکا پیروی کند) ،احتمال تغییر در سیاستهای موجود در آمریکا مبنری برر
و ع مقررا

محدود کننده مربوط به تولید کنندههای کربن تقریباً وجود نردارد بره-
Ecological Modernisation

1
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در نظام سرمایه داری مولد کربن که توسرط آمریکرا پایره گرذاری شرده اسرت،

هد

511

دصوص اینکه کنارگذاشتن پروژه های ژئوپولتیک آمریکا که با هرد

کنتررل ترأمین

نفت بوده ،بعید به نظر میرسد .اینطور به نظر میآید که علی رغم موا ع اعالم شرده
از طر

اوباما درباره جنگ عراق و همچنین رفتار دشرونت آمیرز ارترش آمریکرا در

درگیریها و جنگهای مدادله جویانه دارجی که دود منعکس کننده ی چهره سررمایه
داری و مولد کربن آمریکا می باشد ،درواقع منافع آمریکا و همچنرین امتیرازا

نفتری

در عراق و در مجموع منافع همه جانبه از جملره اسرتراتژی هرای تجراری و رشرد و
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توسعه متمرکز بر آینده بعد از نفت ،بطور مستقیم توسط اقتصاد سیاسی آمریکا مرورد
تهدید قرار گرفته است ،که در این مو وع اروپا دود را در موقعیتی نمی بینرد ترا برا
آمریکا همراه شود و در موارد گونان نگرانیهای دود را از این ماجراجوئیهرا نشران
داده است.
 .1مدلهای رقابتی و آثار آن

پیش روی بازیگران اصلی
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یکی از نگرانیها بر سر پیشنهاد اروپا در دصروص قروانین پرروازی اروپرا در الگروی
تجاری آالیندهها ( ) ETS1می باشد این الگو از سال  0211شامل پروازهای دادلی و
از سال  0210کلیه پروازها (از یا به فرودگاههای اروپایی) دواهد شد

)(Parker 2007

قوانین هوانوردی یک مبال کالسیک در نظام سررمایه داری کرربن اسرت کره بعنروان
مو وعی بغرنج و پیچیده در سطد جهانی مورد توجه قرار گرفته اسرت .کنوانسریون
شیکاگو  1322که سند پایه گذار ایکائو 0است قوانینش هم چنان در مقررا

پرروازی

بین المللی رعایت می شود .بر اساس این کنوانسیونها شدیداً هر گونه ادرذ مالیرا
(که شامل کاالهای وارداتی یا صادراتی می شود) بر سودت پروازی منع می شود و
به عالوه بر اساس این کنوانسیونها هر گونه اعمال فشار یرا ایرراد هزینره ا رافی برر
سیستم هواپیمایی میتواند باعث ایجاد تبعیض بین شررکتهرای ملری و برینالمللری
باشد .تامین سودت برای هواپیمایی بین المللی تنها سودتی است که کمابیش بردون
مالیا

باقی مانده است .مجمع ایکائو در اکتبر سال  0222طری صردور قطعنامرهای،

مخالفت دود را با قرار دادن هرگونه فشاری برای تحمیل الگوی تجاری آلودگی هروا
Emission Trading System
ICAO – International Aviation and Climate Change

1
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بر دطوط هوایی الث بدون موافقت طر

الث اعالم کررده اسرت .کشرورهایی کره

عيو ایکائو هستند ولی عيو اتحادیه اروپا نیستند قبالً اعرالم کررده بودنرد کره آنهرا
تصمی م دارند تا این مو وع را به چالش بکشانند ،و البتره ممکرن اسرت در سرازمان
جهانی نیز این مورد به بحث گذاشته شود مبنی برر اینکره یرک امتیراز غیرر

تجار

منصفانه به دطوط هوایی اروپا در قبال دیگر رقیبان بین المللی که حروزه فعالیتشران
بره دلیرل

شامل اروپا هم می شود داده دواهد شد چرا که از جهت هزینه و اطالعا
فعالیت در چارچوب  ETSدارای امتیاز میباشد.

مطلب دیگر اینکه در این رقابت ،چگونه مناطق مختلي برای جلوگیری ازنشت
و گسترش کربن تالش دواهند کرردا اروپرا بحرث احتمرال تعردیل مالیرا

واردا

برای جلوگیری از نشت کربن از  ETSرا آغاز کرده است .از آنجائیکه  ETSقیمتری را
برای کربن برای صنایع دادل اروپا قرار داده است ،تعردیل مالیرا

به دادل محدوده اروپا برای این صنایع قرار می دهرد.

سیمان ،آلومینیوم و فوالد بعنوان مبال صنایع کلیدی دواهند بود کره از نشرت کرربن
متأ ر میشوند و به همین دلیل ترا  0210مشرمول  ETSنمریشروند ،ولری بعيری از
پیشنهادا

در آمریکا شامل پیشنهاد برای تعدیل مالیاتهای مرزی به دالیل مشرابه نیرز

می شوند .البته یک جنرگ تجراری در ایرن دصروص قابرل تصرور اسرت چررا کره
کشورهایی که در دارج محدوده مشخص شده قرار دارند با تعدیل مالیا
سازمان تجار

مررزی در

جهانی مقابله میکنند .اما حتی این طرز تفکر در واقع ناهر بر اقتصاد

سیاسی موجود در منازعه دیپلماتیک بین دومنطقه می باشد و از سیاست های مررتبط
با تغییرا

اقلیمی غافل است بخصوص با توجه به اینکه آمریکرای بعرد از بروش در

دوران آقای اوباما دوباره دود را درگیر سیاستهای چند جانبه تغییرا

آب و هوایی

کرده است .به این ترتیب مسگله کالن و راهبری سیاسرت هرای آب و هروایی دچرار
تغییرا

و پیچیدگیهایی شده است .این پیچیدگی از نوع رژیمی اسرت کره در ایرن

دصوص در سال  1332در آمریکا شکل گرفت و تأکید آن بر ایجاد سررمایه انباشرته
حاصل از بازار کربن بوده است( ،البته چنانچه این مطلب به دوبی طراحی شود می-
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قیمت مشابهی را برای واردا

وارداتری احتمراالً

511

تواند قدمی مؤ ر در جهت فرآیند نوسازی محیط زیست تلقی شود) این رژیرم چنرد
بعدی بویژه با وجود نوآوریهای نهادینره شرده در پروتکرل کیوترو و مشخصراً
بطور فزاینده دارای ابعاد پیچیده ای شده است ولی یک مجموعه از ا را

CDM

چنرد الیره

ای به این رژیم افزوده شده از جمله تعامل بین دولتها در سطد ملی با سیستم کیوترو
و همچنررین در سررطد اتحادیرره اروپررا و مهمتررر آنکرره شرراید یررک طیرري عظیمرری از
مشرارکتهای دصوصری  -دولتری و نیرز دصوصری  ،برازار ایجراد شرده را هرردایت
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کنند .آنچه که االن تحت عنوان بازار کرربن شرنادته مری شرود ترا سرال  0222یرک
صنعت  12میلیارد دالری بر اساس گزارشا
) Ambrosi 2008مجوزهای مربوط به تجرار

بانک جهرانی بروده اسرت

& (Capoor

آالینردههرا در سیسرتم سرازمان ملرل،

اتحادیه اروپا و نیز فیمابین این دو ،بین دولتها در سطد ملی و الیه های زیرین آن در
حال توسعه می باشند این بازارها دارج از چارچوب مقررا

رسمی و با شیوه هرای

پیش روی بازیگران اصلی

اقتصاد سیاسی تغییرات اقلیمی و چالشهای

مناسب تعریي شده توسط شرکتها (و نه دولتها) بر مبنای سود آوری شکل گرفتره و
گسترش یافته است و در واقع بسرعت و بطور داوطلبانه پیشررفت کررده و در حرال
ح ا ر قوانین ،مکانیزم ها و استانداردهای داص دود را برای کراهش آالینردههرا در
پروژههای مختلي ارائه می دهند.
در آن سوی مو وعا

مربوط به بازار کربن ،سرمایه گذاران همچنین یک سری

تالش هایی را انجام داده اند تا سرپرستی شرکت هایی که دود درآن سرمایه گرذاری
کرده اند را بدست گیرند .بزرگترین آنها یک کنسرسیوم از سررمایه گرذاران نهادینره
شررده بررا سرررمایه  22تریلیررون دالر در سررال  0228مرری باشررد کرره فعررالیتش
مبتنی بر دردواست از بزرگترین شرکتهای دنیا برای داشتن چارچوبی در جهتری کره
آالینده هاست تا بتوانند بر اساس اطالعا

فراهم شده و تنظریم اسرتراتژی و قواعرد

مناسب در این زمینه به فعالیت بپردازند با این هد
اساس اطالعا

که سررمایه گرذاران بتواننرد برر

دریافتی فراهم شده سرمایه گذاری شان را از پروژههایی کره تولیرد

دی اکسید کربن باال دارند ،دارج کرده و یا اگر این امکران فرراهم نیسرت اسرتراتژی
سرمایه گذاری شان به تدریج در جهت کاهش آلودگی تنظیم گردد .به عبارتی دیگرر

باید تأکید کرد که سیاست آب و هوایی دیگر سیاسرتی ناشرنادته در دیپلماسری برین
کشورها نیست .به ویژه اینکه اروپا اعالم کرده که حتی اگر گفتگوهای پس از اجالس
کیوتو شکست بخورد ،آنها به تالش دود برای برقراری تماس برین دولتهرا و ایجراد
قوانین دادلی برای کاهش تولید آلودگی ادامه دواهند داد و یک بازار جهانی کرربن ،
سرمایه گذاری هایی دارد که باعث کاهش تولیرد گازهرای گلخانرهای در کشرورهای
توسعه یافته می شود نقشی که در حال حا ر  CDMآن را دارا میباشد.
اما در همین زمان ،موردی که اروپا و آمریکا بر آن توافق دارند این است که گسترش
سرپرستی و هدایت سیاسرت هرای تغییررا

آب و هروایی منجرر بره ایجراد رهبرری

متمرکزو مشخص بازار می شود .بازارهایی که سریعاً گسترش و بسط یافته اند ،و بره
تصمیم های مداوم و قوانین کارآمدی که بازار جهانی کربن میآفرینند وابسته هستند.
اروپا در جایی که که بره  ETSو CDMمررتبط هسرتند قردر

منحصرر بره فرردی

بهطور قابل توجهی در بازار کربن نفوذ کرده اند) این اسرت کره قانونگرذاران آمریکرا
تقریباً هیچ توجهی به جهت گیریهای برین المللری و سرؤال از ارتبراط بره بازارهرای
جهانی در طراحی سیستم دود شان ارائه نردادهانرد .کمرابیش،ا را

کلری پیچیردگی

رهبری و مدیریت سیاست آب و هوایی جهانی کمتر به بده بستان های سیاسری برین
اروپا و آمریکا وابسته شده است .این پیچیدگی همچنین بهعنوان نوعی تغییر پایره ای
عمل میکند که توانایی آمریکا را بر تحمیل دواسته هایش به دیگران کاهش میدهرد
و حداکبر کاری که میتواند انجرام دهرد ایرن اسرت کره برهطرور یکطرفره سیسرتم
قانونگذاری دود را بوجود آورد که تنها ارتباط عیفی با بازار جهرانی کرربن داشرته
باشد.
 .4ساختار آینده رژیم اقلیمی و وضعیت رهبری آن
سیاستهای آب و هوایی اروپا و آمریکا نمیتواند به نفع هر کردام بره تنهرایی و بره
شکل انحصاری ادامه یابد .در حالیکه اروپا و بقیه دنیا مشغول دلرق رژیمهرای برین-
المللی بعد از پروتکل کیوتو همراه با کاهش آلودگی (علیررغم مخالفرت گراه بیگراه)
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محسوب میشود .نگرانی اصلی از این دیدگاه (حداقل نه برای مدیران مالی آمریکا که

511

میباشند اما در مقابل در اینجا اشاره شد که دولت آمریکا فعالیت کمی بررای کراهش
حجم آالینده های دود انجام داده است .فشارهایی از سوی ایالت ها ،کنگره و بخش
هرررای عمرررده تجررراری اعمرررال میشرررود کررره نشررران مررریدهرررد دیگرررر آمریکرررا
نمی دوا هد این رویه را ادامه دهد و از نشانه های پس از انتخابا

اوباما هرم چنرین

بر می آید که او می دواهد نقش رهبرری و سرپرسرتی آمریکرا را در سیاسرت هرای
تغییرا
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آب و هوایی بازسازی نماید .لیکن به نظر نمی رسد بطور قانونی بتواند بستر

های مناسب را در کوتاه مد

تدارک نماید .در این راستا می بینیم موا رع اوبامرا در

اجالس در کپنهاگ چیزی جز کپی مذاکرا

مطروحه در سرالهای ادیرر در محرافلی

چون گروه هشت AREC1 ، MEF0، 1نبوده که بدلیل نداشرتن پشرتوانه قرانونی دارای
هیچگونه مانت اجرائی نبوده است.
قبل از اجالس کپنهاگ ،اتحادیه اروپا ،ژاپن ،چین و هند همگری اعرالم کررده

پیش روی بازیگران اصلی

اقتصاد سیاسی تغییرات اقلیمی و چالشهای

بودند که آمادگی دارند سطد تعهداتشان را افزایش دهند تنها در صورتیکه آمریکا در
این زمینه پیشرو باشد و حال آنکه در این اجالس برر عکرس یرک همراهنگی بیشرتر
فیمابین آنانکه بیشترین آالیندهها را تولید می کنند اتفاق افتاد که ایشان را از هر گونره
تکلیي و الزاما

قانونی رها نمود .بنظر می رسد نتایج حاصرله از اجرالس کپنهراگ

ناشی از هماهنگی فیمابین آمریکا و دول  BSIC2بوده که کمتررین انتظرارا

اروپرا را

نیز پوشش نمی دهند .سناریوی پیچیده تر این است که آمریکا در آینده به مذاکره باز
گردد ولی چگونه می توان از رد پای آالیندهها و گازهای گلخانه ای صحبت کرد کره
تا کنون و عیت آن نسبت به سابق بسیار تغییر کرده است .اروپا تا کنون بره اهردا
تعیین شده دود در پروتکل کیوتو رسیده است هد

اروپا برای دوره بعد از پروتکل

کیوتو کاهش بیست درصدی نسبت به سال  1332است که امید دارد تا  0202محقرق
شود که تحقق این امر احتماال برای آمریکا غیر ممکن دواهد بود که بتوانرد درود را
به این رقابت برساند .اروپا کاهش سی درصدی را نیز در صور

هماهنگی سرایرین
1

G8
Major Economic Forum
Asian Pacific Economic Corporation Forum
4
Brazil, South Africa, India , China
2
3

تاسال  0202ممکن می داند لیکن آمریکا کاهش هفده درصدی را آن هرم برر مبنرای
 0221مطرح کرده است حتی با توسعه ساز وکارهای قابل انعطافی که وجود دارد امرا
احتماالً با مخالفت های سیاسی زیادی در دود آمریکا مواجه دواهد بود.
البته میتوان راهکارهای واسطی را نیز تصور کرد ،بررای مبرال هرد
سالهای متفاو

قررار دادن

برای کشورهای مختلي می تواند مطرح شود تا اینگونه به نظرر آیرد

که هر کشوری در صدد تحمل فشار متناسب بررای رسریدن بره هرد

مطلروب مری

باشد .در زمانی که بنظر می آید اروپا آلودگی اش را از سطوح سال  1332ترا بیسرت
درصد کاهش داده در حالیکه آمریکا تنها به تببیت سطد آلودگی اش در سرطد 0228
توافق کرده بنظر نمی رسد هرگونه معامله ای بین اروپا و آمریکرا مشرروعیت داشرته
باشد .دطر واقعی برای مدیریت همه جانبره سیاسرت آب و هروایی ایرن اسرت کره
استراتژی سادتن یک بازار جهانی کربن برای تنظیم و هدایت کراهش آالینردههرا بره
پیچیدگیهای واقعی سی اسری و شریوه هرای رقرابتی سررمایه داری ،آمریکرا وسوسره
دواهد شد که بر فشار برای تغییرا

کلی در سادتار سیاست آب و هوایی ادامه دهد

بویژه بدین دلیل که در این رژیمی که االن وجود دارد اروپا پیشرتاز و رهبرر اسرت و
این موردی است که کشورهای اروپایی استراتژی اقتصادی دود را برر مبنرای آن بنرا
کرده اند .بیشتر دانشمندان آمریکایی بر این باور هستند که کیوتو بدلیل عدم پیوسرتن
آمریکا به آن یک شکست بوده است بنابراین یک سادتار جدید که همکار و همگرام
با منافع آمریکا باشد مورد احتیاج

است).(Aldy & Strins, 2007

البته اینکه آیا این تالش ها به نتیجه می رسد یا نه بستگی به ارزیرابی کلری مرا از
قدر

آمریکا دارد .اگر آمریکا را همچنان تک قدر

بزرگ دنیا بدانیم و یاابر قدر

مافوق متصور شود می تواند این احتمال را تقویت کند که آمریکا احتماال تصمیم به
تطمیع و یا قلدری و تهدید نسربت بره دیگرر کشرورها را دارد ،بخصروص برر روی
کشورهای اروپایی برای تحمیل موقعیت دودش و همچنین قبوالندن حرذ

بعيری

از مفاد رژیم که در حال حا ر موجود میباشند و یا در آینده مورد استفاده قرار می-
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میزان زیادی به اهدا

مشرخص و تهراجمی دولرت هرا وابسرته اسرت .بو روح برا
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گیرند .اما دلیلهای دوبی هم وجود دارند که قردر

آمریکرا تنهرا در قالرب روابرط

نظامی شکل می گیرد ،جمع آوری مواردی از ههرور و سرقوط ترک قردر

هرا بره

همراه نگاه مارکسیستی از تجمع سرمایه (Arrighi & Slive 1999( 1نشان میدهد که
بحران قدر

آمریکا بطور نزدیکی به تجمع بیش از اندازه سررمایه در آمریکرا و هرم

چنین تالش هایی برای یافتن منابع جدیرد سررمایه چره در دادرل آمریکرا و چره در
دارج آن (سرمایه گذاری در شرق آسیا و ادیراً حيور در عراق) مررتبط اسرت .برر
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این اساس ،رژیم بوش بعنوان عر ه کننده کشور مولد کربن متکی بر زغرال سرنگ ،
نفت و صنعت دودروها تالش داشت کره موقعیرت از دسرت داده درویش از سرال
 1322را احیا کند .اما باید توجه داشت که آمریکا با محدودیت هایی در یافتن منرابع
سرمایه ای جدید (که بیشتر شامل تصر

سرمایه دیگران می شرودتا چرردش مولرد

سرمایه های ملی دودش) مواجه می باشد .مراجراجویی نظرامی آمریکرا و تمرایال

پیش روی بازیگران اصلی
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یکطرفه اش را نیز می توان تالشهایی جهت جبران سیاست عدم پذیرش دانست که
در این راستا دی پلماسی پیچیده و طوالنی تری را می توان انتظار داشت رمن اینکره
توانایی کمتری برای تحمیل دواسته هایش به دیگران دارا دواهد برود .و بره عبرار
دیگر ،کشورها در عین حال ،در سیاستی که توسط اروپا رهبری شده است تا حدی
به عدم حيور آمریکا عاد

کردهاند.

بسیاری از تحلیل گرران در بیران سرطد تحلیرل درود امرور زیسرتمحیطری و
تغییرا

آب و هوایی را در بیان تهدیدا

امنیتی جدید در مقایسره برا دیگرر مسرائل

سیاست بینالملل در سطحی پائین و درجه دوم به حساب مری آورنرد .بردری واقرع
گرایان اهمیت تغییرا

آب و هوا را تشخیص می دهند و در عین حال معتقدنرد کره

آمریکا نیازمند است در پروژه های مشخص چند جانبه درگیر شود ترا بطرور قرانونی
بتواند بر آنها تسلط داشته باشد ولی یک سری شواهدی وجود دارد که تغییررا

آب

و هوایی دود باعث این موارد مشکل آفرین شده است .وا د ترین آنهرا ،سیاسرت-
هررای نفترری اسررت ،بسرریاری از مفسررران حترری آنررانی کرره در آمریکررا هسررتند
1 Dynamics of Capital Accumulation

بطور مشخص توماس فریدمن افزایش دراماتیک قیمت نفت ،ماجراجویی در عراق و
سیاست های تغییر آب و هوایی را به یکدیگر مرتبط می دانند .قیمت باالی نفرت در
حال حا ر می تواند تالش بررای کراهش آلرودگی هرای کرربن را توجیره اقتصرادی،
زیستمحیطی و امنیتی ببخشد ( ،) Dalby & Paterson 2008اگرر هرمچنران قیمرت
نفت باال بماند ،به واقع می تواند تالش های دوجانبره آمریکرا  -اروپرا را درسیاسرت
های تغییرا

آب و هوایی ساده تر نماید .با دو استراتژی متفاو

اقتصادی کره بردان

اشاره شد ،دنبال کردن سیاستهای آب و هوایی مریتوانرد بطرور قابرل تروجهی برر
روشهای اجرایی سیاستهرای نفتری ا رر گرذار باشرد .در واقرع اسرتراتژی نوسرازی
زیستمحیطی بدترین نوع دشونت دواهد بود چرا که امنیت و کنترل منابع از طریق
نظامیگری و با دشونت همراه بوده و احتمال توفیق تحقق آن پایین است.

در حالیکه بهنظر می رسید هر

مد

گذشته حيور اوباما افق جدیدی را در روابط

اروپا و آمریکا باز کرده ،امااین حيور میتواند چالش های جدیردی برر سرر تفسریر
سیاست تغییرا

آب و هوایی و راهبری و مدیریت این سیاست بیافریند .اتخاذ یرک

سیاست تغییر اقلیمی و آب و هوایی مشترک کره بتوانرد بره سررعت باعرث کراهش
آلودگی شود در دراز مد

قادر به کراهش ترنش برین اروپرا وآمریکرا در دصروص

ماجراجویی های نظامی آمریکا دواهد شد به عالوه بر این مبنا پیوندهای آشرکار در
سیاستهای تجاری و اقتصاد بینالملل را بطور کلی میتوان پیش بینی کرد .پتانسریل
باالیی برای تنش تجاری بر اساس میزان آلودگی ناشی از پرواز هواپیماها و یا مناقشه
بر سر تعدیل مالیا

وارداتی به منظور مقابله با هزینه مالیا هرای کرربن برا سیسرتم

های تجاری مربوط به آالینده ها وجود دارد در عین حال باید توجه داشت کره حتری
کوچکترین پشتیبانی برای سودت های بیولوژیک بخصروص آنهرایی کره برر اسراس
اتانول استخراج شده از ذر

می باشند ،می تواند ا را

فاجعه براری بخصروص برر

روی قیمت غذا در جهان درحال توسعه داشته باشد .بنابراین ،توسعه سیاست جهانی
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تغییرا

آب و هوایی بطور عام و رابطه بین اروپا و آمریکا بعنوان یک بخرش عمرده

آن می تواند ا را

مهمی را نه تنها در حوزه مربروط بره درود بلکره حتری ورای آن

ایجاد نماید .بطور کلی در مورد اروپا مسگله راهبرری بمفهروم سرادتاری ،1ابرزاری 0و
هدایتی 1همواره مطرح بوده است .راهبری به مفهوم سادتاری مسرتلزم داشرتن تروان
اقتصادی و سیاسی مناسب برای انجام تغییرا

در سطوح ملی و بین المللی است .در

این زمینه حتی اگر آمریکا با اروپا کامالً توافق نیرز نمایرد بنظرر نمری رسرد تحمیرل

020

سیاست جهانی

سیاست ها به دیگران امکان پذیر باشد ،راهبری بره مفهروم ابرزاری آن نیرز مسرتلزم
داشتن نهادهای همگون جهت طراحی های مناسب و قدر

کافی برای مذاکرا

می

باشد که این هم به نظر نمی رسد مصداق واقعی داشته باشد .بنظر نگارنده با در نظرر
گرفتن جنبه های تاریخی  ،قانونی و اعتباری اتحادیه اروپرا کره بطرور اجمرالی بردان
اشاره شد ،اروپا قادر است با انجام تعهدا

دود در کاهش آالیندهها و حفر تمراس

پیش روی بازیگران اصلی

اقتصاد سیاسی تغییرات اقلیمی و چالشهای

و همکاری با سایر کشورهای در حال توسعه همچنین شرکت های چند ملیتی ،زمینه
را برای قانونی کردن تعهدا

امریکا فراهم نماید و برر ایرن اسراس رهبرری هردایتی

دود را در این جریان برای توسعه پایدار تداوم بخشد.
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