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مقدمه

در آذرمــاه ســال 1394، موافقت نامــه ای در شــهر پاریــس حاصــل شــد کــه بــر اســاس آن کشــورهای 
عضــو معاهــده تغییــر اقلیــم ســازمان ملــل1، نســبت بــه کاهــش انتشــار دی اکســید کربــن در اتمســفر 
گرمایــش زمیــن و تغییــر اقلیــم جهانــی شــوند. هــدف از ایــن معاهــده  زمیــن متعهــد شــدند تــا مانــع 
ــر آن، جلــوی افزایــش  ــا در اث کربــن انسان ســاز اســت ت گاز دی اکســید  کاهــش انتشــار  بین المللــی 
گرفتــه شــود. مطابــق ایــن موافقت نامــه قــرار اســت  کــره زمیــن  2 درجــه ای دمــا و تغییــرات اقلیمــی 
و  توســعه یافته  کمتــر  کشــورهای  بــه  توســعه یافته  کشــورهای  فناورانــه  و  مالــی  کمک هــای  بــا 
گامــی در  کربــن،  گلخانــه ای به ویــژه دی اکســید  گازهــای  کاهــش تولیــد  درحال توســعه، عــالوه بــر 

گــردد. جهــت ارتقــای فناوری هــا و نیــز ســازگاری بــا تغییــرات اقلیمــی فراهــم 
کشــور جهــان طــی  کــره نماینــدگان 195  در آذرمــاه ســال 1395 متــن ایــن موافقت نامــه پــس از مذا
کنوانســیون تغییــر اقلیــم ســازمان ملــل متحــد در پاریــس نهایــی شــد.  بیســت و یکمیــن اجــالس 
پــس ازآن محمدجــواد ظریــف در تاریــخ 1395/2/3 بــا حضــور در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 

کــرد. در نیویــورک ایــن موافقت نامــه را امضــا 
کاهــش  ــه برنامــه ای شــامل میــزان  ــه ارائ کشــورهای عضــو، ملــزم ب ــر مبنــای ایــن موافقت نامــه،  ب
کربــن خــود تحــت عنــوان برنامــه »مشــارکت ملــی معیــن )NDC2(« هســتند3.  انتشــار دی اکســید 

1.  United Nations Framework Convention on Climate Change
2.  Nationally Determined Contribution

3.  ماده 4 بند 2
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ــت: ــده اس ــت تقسیم ش ــه دو حال ــه )NDC( ب ــن برنام ــه ای روش ارائ
کــه برنامــه مشــارکت ملــی مدنظــر )1INDC( خــود بــرای کاهــش انتشــار دی اکســید  1( کشــورهایی 
کشــورهایی، همیــن  کرده انــد. بــرای چنیــن  کربــن را قبــل از پیوســتن بــه موافقت نامــه پاریــس ارائــه 

برنامــه، اولیــن ســند مشــارکت ملــی )NDC( آن هــا محســوب خواهــد شــد.
کــه هم زمــان یــا بعــد از پیوســتن بــه موافقت نامــه اقــدام بــه ارائــه برنامــه مشــارکت  کشــورهایی   )2

ــد. ــی )NDC( می کنن مل
ســند مشــارکت ملــی مدنظــر )INDC( ایــران در تاریــخ 1394/8/20 بــه تصویــب هیئــت دولــت 
رســید و در تاریــخ 1394/9/20 ایــن ســند در دبیرخانــه کنوانســیون تغییــر اقلیــم ســازمان ملل ثبت 
کــه ایــران قبــل از پیوســتن بــه موافقت نامــه پاریــس برنامــه مشــارکت ملــی مدنظــر خــود  شــد. ازآنجا
ــه اولیــن تعهــد و برنامــه رســمی ایــران تبدیــل خواهــد  ــه نمــوده اســت، ایــن ســند )INDC( ب را ارائ
شــد. جمهــوری اســالمی ایــران نیــز در برنامــه مشــارکت ملــی مدنظــر )INDC( خــود اعــالم کــرد کــه با 
فــرض تــداوم وضــع موجــود در انتشــار گاز دی اکســید کربــن )ســناریو پایــه )2BAU(( تــا ســال  2030، 
کشــور به صــورت غیرمشــروط 4 درصــد و به شــرط لغــو تحریم هــا و دریافــت کمک هــای خارجــی 12 

کاهــش خواهــد داد. کربــن خــود را  درصــد انتشــار دی اکســید 
گازهــای  کنتــرل انتشــار  کیوتــوی ژاپــن، توافــق مشــابهی بــرای  پیش ازایــن نیــز در ســال 1997 در 
گاز  کاهــش انتشــار  بــه  کشــورهای توســعه یافته، ملــزم  کــه در آن  بــود؛  گلخانــه ای منعقدشــده 
کــه در ســال های  کشــورهای درحال توســعه ازجملــه چیــن و هنــد  کربــن شــدند و  دی اکســید 
کاهــش  ــه  ــن تبدیــل شــدند، تعهــدی ب کرب گاز دی اکســید  ــه بزرگ تریــن انتشــاردهنده های  بعــد ب
انتشــار نداشــتند. بااین حــال کشــورهای توســعه یافته همچــون آمریــکا از پیوســتن بــه آن خــودداری 
کردنــد؛ اســترالیا نیــز پــس از پیوســتن بــه موافقت نامــه، از آن خــارج شــد؛ ایــن کشــورها پیمــان کیوتــو 

ــد. ــی می کردن یاب ــرای توســعه خودارز را مانعــی ب
بــر اســاس اصــل 77 قانــون اساســی، پیوســتن نهایــی ایــران بــه ایــن موافقت نامــه منــوط بــه 
یــخ  کلیــات و جزییــات موافقت نامــه پاریــس نیــز در تار تصویــب مجلــس شــورای اســالمی اســت. 
1395/8/23 بــه تصویــب نماینــدگان رســید و ایــن مصوبــه بــرای اعــالم نظــر بــه شــورای نگهبــان 

1.  Intended Nationally Determined Contribution
2.  Business as usual
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قانــون اساســی فرســتاده شــد. شــورای نگهبــان بــه دلیــل نقــص مســتندات مورداشــاره در متــن 
موافقت نامــه پاریــس، ایــن الیحــه را بــه کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســالمی ارجــاع داد؛ 
کنــون در ایــن کمیســیون در دســت بررســی و تکمیــل مســتندات مربوطــه اســت. الیحــه مذکــور هم ا

و  موافقت هــا  بــا  اخیــر  ماه هــای  طــی  یــس(  پار )موافقت نامــه  بین المللــی  ســند  ایــن 
ــگاه موافقــان،  ــوده اســت؛ از ن کارشناســی و اصحــاب رســانه همــراه ب مخالفت هایــی در فضــای 
کاهــش آلودگــی هــوا، جلوگیــری از تغییــر اقلیــم،  ایــن معاهــده موجــب اصــالح الگــوی مصــرف، 
کمک هــای بین المللــی خواهــد شــد؛  کشــور و زمینه ســاز دریافــت  انتقــال فناوری هــای جدیــد بــه 
کــه موافقت نامــه پاریــس عواقــب زیــر را در پــی خواهــد  در طــرف مقابــل، مخالفــان بــر ایــن باورنــد 
کاهــش رشــد اقتصــادی، الــزام در اجــرای تعهــدات، ایجــاد زمینــه ای  داشــت: زمینه ســازی بــرای 
بــرای تحریــم علیــه ایــران، ایجــاد بــار مالــی، وابســتگی فنــاوری، از دســت رفتــن مزیت نســبی کشــور 

کشــور در فضــای بین المللــی. گاز و فراهــم شــدن شــرایط بــرای افشــای اطالعــات  در نفــت و 
بــا توجــه بــه واکنش هــای مثبــت و منفــی دربــاره معاهــده ی مذکــور، گــزارش حاضر درصدد اســت 
تــا بــا مــرور اســتدالل های موافقــان و مخالفــان، تصویــری واضــح از ابعــاد امضــای ایــن موافقت نامــه 
کشــور را در تصمیم گیــری پیرامــون موافقت نامــه  ارائــه نمایــد تــا بتوانــد مســئولین و برنامه ریــزان 

پاریــس یــاری دهــد.
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ل موافقان موافقت نامه پاریس ۱- محورهای استدال

۱-۱. جلوگیری از گرمایش و تغییرات اقلیم کره ی زمین
ابتــکار، رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت، در تائیــد موافقت نامــه پاریــس بیــان داشــت که 
افزایــش دمــای ســاالنه کــره ی زمیــن، کاهــش بارندگــی و تغییــر اقلیــم مناطــق مختلف زمیــن، تمامًا 
ناشــی از انتشــار گازهای گلخانه ای ازجمله گاز دی اکســید کربن اســت1. ازاین رو در موافقت نامه 
پاریــس جلوگیــری از افزایــش دمــای میانگیــن جهانــی بــه زیــر 2 درجــه ســانتی گراد نســبت بــه قبــل از 

انقــالب صنعتــی به عنــوان مهم تریــن هــدف ایــن موافقت نامــه بین المللــی ذکرشــده اســت2.

2-۱. اصالح الگوی مصرف انرژی
گفتــه ابتــکار، بــا توجــه بــه مصــرف 5 برابــری انــرژی در ایــران نســبت بــه متوســط مصــرف  طبــق 
کشــور را پاییــن و انتشــار آلودگــی را بــاال می دانــد. بــه عقیــده ابتــکار،  جهانــی، بهــره وری انــرژی در 
ایــران نیــز بایــد همــگام بــا جامعــه جهانــی بــرای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای حرکــت کنــد3؛ 
گلخانــه ای بــا  گازهــای  کاهــش انتشــار  طبــق نظــر مســئول ســازمان حفاظــت محیط زیســت، 
اصــالح الگــوی مصــرف و بهینه ســازی مصــرف ســوخت پیونــد خــورده اســت؛ به عبارت دیگــر بــا 

کاهــش داد4. گلخانــه ای را  گازهــای  بهینه ســازی مصــرف انــرژی می تــوان انتشــار 

کد خبر: 2332 1.  خبرگزاری زاینده رود/ 
2. The Paris Agreement- Draft decision -/CP.21

کد خبر:95102515648 3.  خبرگزاری ایسنا/ 
کد خبر: 95071308141 4.  خبرگزاری ایسنا/ 

http://www.zayanderoudonline.ir/fa/news/2332
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3-۱. کاهش آلودگی هوا
ــن اســت و  کرب گاز دی اکســید  کاهــش تولیــد  ــه عقیــده موافقــان، هــدف موافقت نامــه پاریــس  ب
کمتــری مصــرف شــود، ایــن مســئله  کــه بــرای دســت یابی بــه ایــن هــدف بایــد ســوخت  ازآنجا
کاهــش آلودگــی هــوا می گــردد. در همیــن رابطــه ابتــکار تصویــب و اجــرای ایــن معاهــده  موجــب 
ــم  ــوروزی، نماینــده مــردم رباط کری کــرد1. همچنیــن ن کاهــش آلودگــی هــوا معرفــی  ــرای  را عاملــی ب
عقیــده دارد کــه بــا توجــه بــه تغییــرات آب و هوایــی در کشــور، ضــروری اســت کــه بــا پیوســتن به این 

کاهــش آلودگــی هــوا اســتفاده شــود.2 کشــورهای دیگــر در خصــوص  توافقنامه هــا از تجــارب 

4-۱. انتقال فناوری و دریافت تسهیالت بین المللی
براســاس نظــر حامیــان موافقت نامــه پاریــس، کشــورهای توســعه یافته بــر اســاس ایــن موافقت نامــه 
کاهــش انتشــار دی اکســید خــود را در اختیــار  موظف انــد تســهیالت و فناوری هــای درزمینــه ی 
کشــورهای درحال توســعه قــرار دهنــد3. ابتــکار در مــورد امــکان دریافــت تســهیالت مربــوط بــه 
کــه ایــن موافقت نامــه حداقــل 100 میلیــارد دالر منافــع اقتصــادی  کــرد  موافقت نامــه پاریــس اعــالم 

درزمینــه ی بهــره وری انــرژی و ایجــاد مشــاغل جدیــد در بــر خواهــد داشــت.4
ــر اســاس  کــه ب کــرد   مجابــی، معــاون حقوقــی امــور مجلــس ســازمان محیط زیســت، نیــز اعــالم 
کشــورهای توســعه یافته موظــف شــده اند صندوقــی را باهــدف تأمیــن مالــی  ایــن موافقت نامــه 
کننــد5 . شــفیع  کشــورهای درحال توســعه ازجملــه ایــران تأســیس  کــردن تعهــدات  بــرای اجرایــی 
کنوانســیون های ســازمان حفاظــت محیط زیســت نیــز بابیــان  پــور، رئیــس مرکــز امــور بین الملــل و 
کــه  کیوتــو اســت، اعــالم نمــود  کــه هــدف موافقت نامــه پاریــس ارتقــای اجــرای پیمــان  ایــن موضــوع 
کشــورهای درحال توســعه ایجــاد  گــزارش، هیــچ تعهــدی بــرای  یــس به جــز ارائــه  موافقت نامــه پار
کــه در  نمی کنــد. شــفیع پور در بخشــی دیگــر از مصاحبــه اش بــه ایــن موضــوع اشــاره کرده اســت 
کــه چــه اقداماتــی انجــام داده ایــم و  کنیــم  گزارش هــا اعــالم  موافقت نامــه پاریــس می تــوان بــر اســاس 

کنیــم.6 در قبــال آن منابــع مالــی و فنــاوری الزم را دریافــت 
کد خبر: 95071308141 1.  خبرگزاری ایسنا/ 

کد خبر: 13950919000430 2.  خبرگزاری فارس/ 
کد خبر: 95082315970 3.  خبرگزاری ایسنا/ 
کد خبر: 95102515648 4.  خبرگزاری ایسنا/ 
کد خبر: 95082315970 5.  خبرگزاری ایسنا/ 
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5-۱. همسویی با سیاست های کلی محیط زیست
یــس در صحــن علنــی مجلــس ایــن موافقت نامــه را  ابتــکار هنــگام تصویــب موافقت نامــه پار
ایــن موضــوع مجابــی  در  بین المللــی خوانــد1.  تعامــالت  راســتای  و در  موجــب جهانی شــدن 
اعتقــاد دارد کــه بــا توجــه بــه ابــالغ سیاســت های کلــی محیط زیســت از ســوی مقام معظــم رهبری، 
کــه  بایــد درزمینــه ی اصــالح الگــوی مصــرف انــرژی تــالش جــدی داشــته باشــیم؛ وی توضیــح داد 
طبــق ایــن سیاســت ها بایــد از اتــالف انــرژی در کشــور جلوگیــری شــود و موافقت نامــه پاریــس نیــز در 
راســتای همیــن سیاســت قــرار دارد. موضــوع دیگــر مــورد اســتناد مجابــی در دفــاع از موافقت نامــه 
کــه بــر ضــرورت افزایــش  کلــی محیط زیســت اســت؛ مــاده ای  یــس، مــاده 15 سیاســت های  پار

کیــد دارد.2 تعامــالت بین المللــی به منظــور حفــظ محیط زیســت تأ

کد خبر: 600381 1.  خبرگزاری تحلیلی خبر آنالین/ 
کد خبر:95082315970 2.  خبرگزاری ایسنا/ 

http://www.khabaronline.ir/detail/600381/society/environment
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ل منتقدان اجرای موافقت نامه پاریس 2- محورهای استدال

۱-2. مغایرت موافقت نامه پاریس باسیاست های کلی نظام و قانون اساسی
کــه در اســناد و قوانیــن باالدســت کشــور »ظرفیــت بــاالی  برخــی مخالفــان معاهــده بــر ایــن باورنــد 
ــوده  ــزوم بهره گیــری از آن در مســیر پیشــرفت«، همــواره موردتوجــه ب کشــور« و »ل گاز  ــر نفــت و  ذخای
اســت کــه ایــن مــوارد بــا موافقت نامــه پاریــس مغایــر هســتند. ازجمله مســتندات ایشــان می تــوان به 
افزایــش صــادرات گاز، بــرق، پتروشــیمی و فراورده هــای نفتــی1، حفــظ و توســعه ظرفیت هــای تولیــد 
کلــی نظــام  گاز3 در سیاســت های  گاز2 و افزایــش ظرفیــت تولیــد صیانــت شــده نفــت و  نفــت و 
کاهــش مصــرف  کربــن بــه معنــای  کاهــش انتشــار دی اکســید  کــه  کــرد. آنــان بــر ایــن باورنــد  اشــاره 
گاز و متعاقبــًا تقلیــل بهره منــدی از زیرســاخت هایی ماننــد نیــروگاه ، پاالیشــگاه و دیگــر  نفــت و 
کالن  کارخانه هــای صنعتــی اســت؛ پذیــرش موافقت نامــه پاریــس می توانــد مانــع تحقــق اهــداف 

کشــور شــود.
کــه ایــن  همچنیــن منتقــدان موافقت نامــه ی پاریــس بــا اســتناد بــه قانــون اساســی4 ادعــا می کننــد 

معاهده وسیله ای برای اعمال دخالت های خارجی در مصرف نفت و گاز خواهد شد.5

کلی اقتصاد مقاومتی 1.  بند 13 سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی 2.  بند 14 سیاست های 

کلی نظام در دوره چشم انداز گاز در سیاست های  کلی نفت و  3.  بندهای 1، 2 و 3 از سیاست های 
ع نفی سبیل( 4.  بند 8 اصل چهل وسه )موضو

کد خبر: 13950914000141 5.  خبرگزاری فارس/ 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950914000141
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2-2. کاستن از سرعت رشد اقتصادی
کــه بــا اجــرای ایــن موافقت نامــه امــکان ایجــاد  یــس بــر ایــن باورنــد  منتقــدان موافقت نامــه پار
پاالیشــگاه ها،  نیروگاه هــا،  در  گاز  و  نفــت  از  اســتفاده  کاهــش  قالــب  در  محدودیت هایــی 
مجتمع هــای پتروشــیمی و هــر مصرف کننــده صنعتــی نفــت و گاز وجــود دارد. عــالوه بــر ایــن مســیر 
کــه در آینــده احتمــال وضــع تدابیــری بــرای  یــس بــه ســمتی اســت  پیــش رو در موافقت نامــه پار
ــن  کرب ــن در قالــب اخــذ مالیــات و دریافــت ســهمیه های انتشــار  کرب کاهــش انتشــار دی اکســید 

ــع خواهــد شــد1. کاالهــای تولیــدی ایــن صنای ــر موجــب افزایــش بهــای  ــه ایــن ام ک فراهــم اســت 

کربن کسید� گاز�دی�ا ۱-۲-۲.�رابطه�رشد�اقتصادی�با�انتشار�
کشــورهای  انــرژی یکــی از اصلی تریــن نهاده هــای تولیــد صنایــع در تمــام دنیــا بــه شــمار مــی رود و 
درحال توســعه نیــز در مســیر پیشــرفت خــود نیــاز مبرمــی بــه مصــرف نفــت، گاز و زغال ســنگ دارنــد 
کــه ایــن امــر ســیر صعــودی در تولیــد دی اکســید کربــن را بــه دنبــال دارد. نمــودار 2-1 مؤیــد ایــن ادعــا 

است.

نمودار 2-1 میزان انتشار گاز دی اکسید کربن کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه2

کد خبر: 13950914000141 1.  خبرگزاری فارس / 
British Petroleum گزارش شرکت نفتی   .2
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کشــور درحال توســعه،  کربن در چین و هند را به عنوان دو  گاز دی اکســید  نمودار 2-1 روند تولید 
کــه طبــق ایــن نمــودار رشــد اقتصــادی بــا انتشــار دی اکســید  طــی ســال های اخیــر نمایــش می دهــد 
کشــور چیــن در ســال های اخیــر  کربــن رابطــه ی مســتقیمی دارد. به عنــوان نمونــه رشــد اقتصــادی 
کشــورهای  کشــور قابل تشــخیص اســت. به عــالوه،  کربــن ایــن  گاز دی اکســید  و رشــد انتشــار 
پــا، آمریــکا و روســیه نیــز بــه دلیــل تولیــدات صنعتــی فــراوان، جــزو  توســعه یافته ماننــد اتحادیــه ارو
کربــن در جهــان بــه شــمار می رونــد. در ایــران نیــز میــزان  گاز دی اکســید  بزرگ تریــن تولیدکننــدگان 

کربــن متناظــر بــا توســعه اقتصــادی افزایــش داشــته اســت. تولیــد دی اکســید 

نمودار 2-2 میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران1

نمــودار 2-2 نشــان می دهــد در زمــان تحریــم اقتصــادی )دورانــی کــه رشــد اقتصــادی کشــور پایین 
کاهــش  و در دوران رشــد اقتصــادی انتشــار دی اکســید  کربــن نیــز  بــود(، میــزان انتشــار دی اکســید 

کربــن افزایش داشــته اســت2.

گزارش بانک جهانی   .1
کد خبر: 13951003000762 2.  خبرگزاری فارس/ 
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کربن�مانع�اصلی�رشد�اقتصادی کسید� گاز�دی�ا کاهش�انتشار� ۲-۲-۲.�شیوه�ی�
کــه  کــرده  جمهــوری اســالمی ایــران بــا ارائــه برنامــه مشــارکت ملــی مدنظــر )INDC( خــود اعــالم 
به صــورت غیــر مشــروط 4 درصــد و به شــرط لغــو تحریم هــا 12 درصــد انتشــار دی اکســید کربــن خــود را 
بــر اســاس ســناریوی پایــه )BAU( کاهــش دهــد. به عبارتی دیگــر ایــران متعهــد شــده بــا توجــه بــه رشــد 
تولیــد دی اکســید کربــن در بــازه زمانــی 2010 تــا 2020 و بــا فــرض ادامــه ایــن رونــد )BAU( تــا ســال 2030، 

کاهــش دهــد.1 کربــن خــود را در ســال 2030، 4 تــا 12 درصــد  گاز دی اکســید  مقــدار انتشــار 
ــرژی از  ــا مصــرف بیشــتر ان کــه ب کشــور  بررســی ها نشــان می دهــد در فرآینــد توســعه ی اقتصــادی 
ســوی بخش هــای مختلــف ازجملــه صنعــت و خدمــات همــراه اســت، مقــدار انتشــار دی اکســید 
ــال های 2010  ــور از س کش ــت  ــر صنع ــم ب ک ــود حا ــه رک ــه ب ــا توج ــد. ب ــش می یاب ــز افزای ــور نی کش ــن  کرب
انتشــار  رونــد  دانســت؛  آن  مســبب  می تــوان  را   2011 ســال  اقتصــادی  تحریم هــای  کــه  کنــون  تا
ــه  ــی ب ــد فعل ــه رون ــرض ادام ــن رو ف ــت. ازای ــوده اس ــد ب کن ــن دوره  ــور در ای کش ــن در  کرب ــید  دی اکس
کــه در عمــل به نوعــی ایجــاد محدودیــت در مســیر  معنــی پذیــرش رشــد پاییــن اقتصــادی اســت 
کشــور در ســال های بیــن 2021 تــا 2030  توســعه و رشــد اقتصــادی تلقــی می شــود. درصورتی کــه 
کنــد، میــزان بیشــتری  رشــد اقتصــادی بیشــتری نســبت بــه دوره ده ســاله قبــل از آن را تجربــه 
کــه ایــن امــر بــه معنــی نقــض  کربــن نســبت بــه رونــد ســال های قبــل منتشــر خواهــد شــد  دی اکســید 

ــت.2 ــس اس ــه پاری ــد موافقت نام تعه

نمودار 2-3 پیش بینی میزان انتشار دی اکسید کربن کشور تا سال 2030 در 3 سناریوی رشد اقتصادی

کد خبر: 2199 ح ملی تغییر آب وهوا /  1.  تارنمای دفتر طر
کد خبر: 225659 2.  پایگاه خبری، تحلیلی عیار آنالین/ 
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کربــن کشــور تــا ســال 2030 در 3 ســناریوی   در نمــودار 2-3 پیش بینــی میــزان انتشــار دی اکســید 
ــر  ــد فعلــِی« انتشــار مقایســه شــده اســت. ب »رشــد اقتصــادی 8 درصــد«، »5 درصــد« و »ادامــه رون
ــه معنــی پذیــرش ســقف 2  ــد فعلــی )BAU( ب ــه ســناریو ادامــه رون ــر پای ــه تعهــد ب ایــن اســاس، ارائ
درصــدی بــرای رشــد اقتصــادی کشــور اســت. به عبارت دیگــر، درصورتی کــه رشــد اقتصــادی ایــران 
کنــد، بــر اســاس پیش بینی هــا میــزان دی اکســید  طــی ســال های 2021 تــا 2030 از 2 درصــد تجــاوز 
کــه ایــن امــر  کربــن تولیــدی بیشــتری نســبت بــه تعهــد خــود در موافقت نامــه پاریــس خواهــد داشــت 
یــا باعــث افزایــش هزینــه بــرای اجــرای تعهــدات می شــود و یــا نقــض تعهــدات و تبعــات حقوقــی - 

سیاســی مربــوط بــه آن را بــه دنبــال مــی آورد.1

3-2. از دست دادن مزیت برخورداری از منابع نفت و گاز
گاز ایــران بــه ترتیــب تــا 110 و 117 ســال دیگــر  بــا فــرض تــداوم وضــع موجــود، ذخایــر نفــت و 
پــا - بــدون  کل قــاره ارو کشــور امریــکا تنهــا تــا 14 ســال دیگــر و  قابل برداشــت هســتند درصورتی کــه 
کمتــر از 10 ســال دیگــر می تواننــد از ذخایــر انــرژی زیرزمینــی خــود بهره منــد  احتســاب روســیه - تــا 
ــر ایــن  کارشناســان ب گاز اســت. برخــی  ــرژی نفــت و  ــه معنــای مزیــت ایــران در ان کــه ایــن ب شــوند 
ــن  کرب ــید  گاز دی اکس ــار  ــم انتش ــد از حج ــران بای ــس، ای ــه پاری ــه موافقت نام ــه ب ــا توج ــه ب ک ــد  باورن
کــه ایــن امــر بــه معنــی افزایــش هزینه هــای  کنــد  کنتــرل  بکاهــد و میــزان مصــرف انــرژی را در داخــل 

گاز اســت.2 کل مصــرف نفــت و  کاهــش  ــا  تولیــد و ی

4-2. چالش های علمی مطرح درباره موافقت نامه پاریس

کربن�برافزایش�دما�و�تغییر�اقلیم کسید� گاز�دی�ا ۱-4-۲.�عدم�اجماع�علمی�در�تأثیر�
گاز دی اکســید  یکی از نقدهای مخالفان موافقت نامه پاریس، عدم اجماع دانشــمندان بر تأثیر 
کربــن برافزایــش دمــا و تغییــر اقلیــم اســت. در ایــن خصــوص بیــش از بیســت نظریــه علمــی بــرای 
ــه ای تحــت عنــوان  گروهــی از دانشــمندان آمریکایــی مقال توجیــه تغییــرات آب وهــوا وجــود دارد. 
کــه به طورکلــی تأثیــر دی اکســید  کردنــد  کربــن« منتشــر  »بررســی اثــرات زیســت محیطی دی اکســید 

1.  پایگاه خبری، تحلیلی عیار آنالین/کد خبر: 225659
کد خبر: 13951004001284 2.  خبرگزاری فارس/ 

http://ayaronline.ir/1395/11/225659.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951004001284
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ــوم ملــی  کادمــی عل ــرد. فردریــک ســیتز رئیــس اســبق آ ــر ســؤال می ب گرمایــش زمیــن را زی ــر  ــن ب کرب
ــر بــودن  ــر مقالــه مذکــور خواهــان جمــع آوری امضــا در تأییــد بی اث ــا راه انــدازی طومــاری ب امریــکا1 ب
دی اکســید کربــن در گرمایــش کــره ی زمیــن شــد کــه به موجــب آن 31 هزار 487 نفــر از متخصصان 

و دانشــمندان اقلیم شناســی بــا امضــای خــود بــه تأییــد آن پرداختنــد.2
 Robert H. Essenhigh گرفتــه از ســوی گانــه صــورت  از ســوی دیگــر بــر اســاس مطالعــات جدا
گازهــای  اســتاد دانشــگاه اوهایــو و Patrick J. Michaels اســتاد دانشــگاه واشــنگتن، 95 درصــد از 
کربــن اســت3؛ البتــه  گلخانــه ای موجــود در اتمســفر، بخــارآب و تنهــا چهــار درصــد آن دی اکســید 
کربــن 4 درصــدی، تنهــا به انــدازه 5  گاز دی اکســید  کل  کربــن انسان ســاخت از  میــزان دی اکســید 
ــه ای تنهــا  گلخان ــر  کربــن انسان ســاخت در اث درصــد آن اســت؛ به عبارتی دیگــر ســهم دی اکســید 

0.2 درصد اســت4.

کربن کسید� گاز�دی�ا ۲-4-۲.�آالینده�نبودن�
 بــا توجــه بــه ســخنان ابتــکار رئیــس ســازمان حفاظــت از محیط زیســت، کاهــش انتشــار گازهــای 
گلخانــه ای موجــب بهینــه شــدن مصــرف ســوخت و ایــن امــر باعــث کاهــش آلودگی هوا می گــردد5. 
کربــن  گازهــای آالینــده شــامل منواکســید  کــه عامــل اصلــی آلودگــی هــوا،  امــا بایــد توجــه داشــت 
و   )NOx( نیتــروژن  اکســیدهای   ،)Pb( ســرب   ،)PM2.5(معلــق ذرات   ،)O3( اوزون   ،)CO(
گازهــای آالینــده هــوا  کــه عناصــر و  گوگــرد )SOx( اســت6. ضمنــًا بایــد توجــه داشــت  اکســیدهای 
کربــن  گازهایــی ماننــد دی اکســید  گلخانــه ای شــامل  گازهــای  گلخانــه ای نیســتند؛ زیــرا  گازهــای 
)CO2(، متــان )CH4(، نیتــرات اکســید )NO2( و بخــارآب هســتند و هیچ کــدام از آن هــا آالینــده 

ــوند. ــوب نمی ش محس

کادمی علوم ملی امریکا 1.  پیوست ها/ شکل 2-1 نامه دکتر فردریک سیتز رئیس اسبق آ
کنندگان نامه در سایت http://petitionproject.org قابل مشاهده است. 2.  مقاله، نامه دکتر فردیک سیتز و اسامی امضا

گلخانه ای گازهای مختلف در اثر  3.  برای توضیح بیشتر در این خصوص مراجعه شود به پیوست ها، نمودار 2-4 سهم 
کد خبر: 13951003000762 4.  خبرگزاری فارس/ 

کد خبر: 95071308141 5.  خبرگزاری ایسنا/ 
کد خبر: 13951004001284 6.  خبرگزاری فارس / 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951003000762
http://www.isna.ir/news/95071308141
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951004001284
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5-2. تبعات سیاسی-امنیتی پذیرش موافقت نامه پاریس

۱-5-۲.�مشخص�نبودن�سازوکار�نظارت�بر�اجرای�موافقت�نامه�پاریس
یــس،  پار موافقت نامــه  بــزرگ  خطــرات  و  ضعــف  نقــاط  از  یکــی  کــه  معتقدنــد  منتقدیــن 
کارشــناس  گفتــه علیــزاده،  بــه  آینــده تصویــب می گــردد.  کــه در  ســازوکارهای نظارتــی اســت 
کــه مســئولیت  کمیتــه ای اشاره شــده اســت  حقــوق بین الملــل، در مــاده 15 متــن موافقت نامــه بــه 
کمیتــه  کشــورها را بــر عهــده دارد؛ امــا ســازوکار ایــن  پیگیــری اجــرای برنامه هــای ارائه شــده از ســوی 
کامــاًل مبهــم مطرح شــده و  ــع ایــن موضــوع به طــور  در متــن موافقت نامــه نامشــخص اســت. درواق
کــه به طــور دقیــق چــه اتفاقــی  کشــورهای عضــو پیمــان نمی داننــد  نامشــخص باقی مانــده اســت و 

ــاد1. در آینــده خواهــد افت

۲-5-۲.�الزام�حقوقی�اجرای�موافقت�نامه�پاریس�و�تحریم�در�صورت�عدم�اجرا
گفتــه وزیــر نیــرو، در صــورت عمــل نکــردن ایــران بــه تعهــدات خــود در معاهــده »کاپ 21   بــه 
کشــور بــا تحریم هایــی به مراتــب شــدیدتر از تحریم هــای هســته ای مواجــه خواهــد شــد2.  پاریــس«، 
یــس3 هــر یــک از اعضــا بــرای دســت یابی بــه هدف هــای مشــارکت  بــر اســاس موافقت نامــه پار
کاهــش انتشــار خــود را پیگیــری نماینــد. بــر اســاس قواعــد متــون  موظــف هســتند برنامه هــای 
 Parties shall pursue domestic mitigation در عبــارت shall کلمــه حقوقــی التیــن، اســتفاده از 
measures4، از بنــد مذکــور نشــان از بــار حقوقــی بــاالی ایــن بنــد دارد و به هیچ عنــوان نمی تــوان آن 

کــرد5. ــزام آور تلقــی  ــر ال ــر may و should، غی ــی نظی را مشــابه عبارات

۶-2. ابهام در چگونگی انتقال فناوری و دریافت تسهیالت بین المللی
انتقــال فنــاوری یکــی از مهم تریــن دالیــل موافقــان در جهــت اجــرای  تأمیــن منابــع مالــی و 
یــس اســت. در همیــن رابطــه فالحتیــان، معــاون وزیــر نیــرو، دی مــاه 95 در  موافقت نامــه ی پار

کد خبر: 219817 1.  پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ 
کد خبر: 660019 2.  خبرگزاری سازمان محیط زیست / 

3.  بند 2 ماده 4
4.  Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that it 
intends to achieve. Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of 
such contributions.

کد خبر: 1284858 5.  خبرگزاری تسنیم/ 

http://ayaronline.ir/1395/10/219817.html
http://www.doe.ir/Portal/home/?news/196210/550185/660019
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اجــالس ESCAP تایلنــد اعــالم کــرد کــه ایــران در مشــارکت ملی معیــن مدنظر )INDC( خــود، برای 
کاهــش  کل برنامه هــای  رســیدن بــه اهــداف موردنظــر بــه حــدود 17.5 میلیــارد دالر و در خصــوص 
کــه  انتشــار بالغ بــر 52.5 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری نیــاز دارد.1 در متــن موافقت نامــه آمــده اســت 
ــد2.  کنن ــی  ــک مال کم ــعه  ــورهای درحال توس کش ــه  ــه ب ک ــتند  ــف هس ــعه یافته موظ ــورهای توس کش
باوجودایــن تصریــح امــا بــرای اجــرای ایــن امــر هیچ گونــه ســازوکار عملــی دقیقــی تعریف نشــده 
کشــور  کــدام  کشــور توســعه یافته در چــه زمانــی و چــه میــزان و بــه  کــه هــر  اســت و مشــخص نیســت 
کــرد. منتقــدان مدعــی هســتند بــا توجــه بــه ایــن ابهــام، ایــران  کمــک مالــی خواهــد  درحال توســعه 
ــه تأمیــن هزینه هــای هنگفــت تحقــق اهــداف مشخص شــده در مشــارکت ملــی  خــود موظــف ب

معیــن مدنظــر )INDC( اســت.3
کــه در مــورد انتقــال فنــاوری نیــز منتقــدان موافقت نامــه همــان ایــراد مشــخص  گفتــه نمانــد  نا
کشــور های توســعه یافته به راحتــی  کــه  نبــودن ســازوکار را مطــرح می کننــد و بــر ایــن عقیــده هســتند 
کشــور های درحال توســعه  کــه همــان مزیــت نسبی شــان اســت، در اختیــار  علــم و فنــاوری خــود را 

قــرار نمی دهنــد4.

7-2. هزینه داشتن خروج از موافقت نامه پاریس
در مــاده 28 چگونگــی امــکان خــروج از ایــن موافقت نامــه بیان شــده اســت. دربنــد 1 ایــن مــاده، 
کشــورهای عضــو ســلب شــده اســت. پس ازایــن  امــکان خــروج تــا ســه ســال پــس از پذیــرش آن از 
دوره سه ســاله نیــز، بــر اســاس بنــد دوِم همــان مــاده تــا یــک ســال پــس از دریافــت اعالمیــه خــروج 
ــا توجــه عــدم  کشــور از ســوی دبیرخانــه اجرایــی موافقت نامــه، امــکان خــروج از آن وجــود نــدارد. ب
تعییــن دقیــق ســازوکار تنبیهــی دربندهــای مرتبــط )مــاده 15 بنــد 3 و مــاده 16 بنــد 4(، ایــن امــکان 
کــه متقاضیــان خــروج زودهنــگام از معاهــده، متحمــل خســارات و جریمه هایــی  وجــود دارد 
کشــور  نامعلــوم شــوند. بــا ایــن اوصــاف پیوســتن بــه ایــن موافقت نامــه تــا رفــع شــدن ابهامــات بــرای 

یابــی می شــود.5 مخاطره آمیــز ارز

کد خبر:41844 1.  پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو/ 
2.  بند 9 ماده 1

کد خبر: 1284858 3.  خبرگزاری تسنیم/ 
کد خبر: 15732 4.  اندیشکده راهبردی تبیین/ 

کد خبر: 228658 5.  خبرگزاری عیار آنالین 
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8-2. ایجاد زمینه ی افشای اطالعات کشور در فضای بین الملل
در مــاده 13 موافقت نامــه یــک چارچــوب ارتقــای شــفافیت ایجادشــده و دربنــد 7 ایــن مــاده 
کربــن ناشــی  انتشــار دی اکســید  گزارش هایــی را درزمینــه ی  تــا  از اعضــا خواسته شــده اســت 
ــا توجــه  ــه نماینــد. ب ــا اســتفاده از روش موردتوافــق اجــالس اعضــا تهیــه و ارائ از فعالیــت انســانی ب
کــه در  نــدارد  کشــور1، تضمینــی وجــود  کربــن در  گســتردگی انتشــاردهنده های دی اکســید  بــه 
کــه در صــورت  ســال های آتــی اطالعــات مربــوط بــه هــر یــک از انتشــاردهنده ها خواســته نشــود 

کشــور، امــکان افشــای آن هــا وجــود دارد2. کــز حســاس  ارائــه ی اطالعــات مرا

گاز، نیروگاه ها، شبکه های انتقال نیرو، راه ها، خطوط ریلی،  گاز، پاالیشگاه ها و خطوط لوله نفت و  1.  ازجمله میدان های نفت و 
کشور ازجمله فوالد، مس، آلومینیم، شیشه و منازل مسکونی  بندرها، وسایل حمل ونقل درون شهری و برون شهری، صنایع پایه 

که همگی از انرژی استفاده می کنند. و واحدهای تجاری و عمومی خصوصًا صنایع نظامی و راهبردی 
کد خبر: 226436 2.  خبرگزاری عیار آنالین/ 
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3- جمع بندی و پیشنهادها

۱-3. جمع بندی
امضــا  را  آن  کشــور   195 از  بیــش  کــه  اســت  بین المللــی  معاهــده ای  یــس  پار موافقت نامــه 
یــس توســط شــورای نگهبــان به عنــوان  کرده انــد و ایــران هــم در صــورت تأییــد موافقت نامــه پار
یــک عضــو بــه ایــن پیمــان بین المللــی متعهــد خواهــد بــود. از نــگاه موافقــان، ایــن معاهــده 
انتقــال  اقلیــم،  تغییــر  از  جلوگیــری  هــوا،  آلودگــی  کاهــش  مصــرف،  الگــوی  اصــالح  موجــب 
کشــورهای درحال توســعه و همچنیــن  کشــور، تأمیــن مالــی از ســوی  فناوری هــای جدیــد بــه 
یســت خواهــد شــد. امــا از ســوی دیگــر مخالفــان ادعــا  کلــی محیط ز همســویی باسیاســت های 
یــس می توانــد باعــث محدودیــت در توســعه اقتصــادی، از دســت  می کننــد موافقت نامــه پار
گاز، ایجــاد زمینــه ای جدیــد بــرای اعمــال تحریم هــای  دادن مزیــت نســبی برخــورداری از نفــت و 
کشــور  شــود و خــروج از آن نیــز هزینه هایــی بــه همــراه خواهــد  بین المللــی، افشــای اطالعــات 
داشــت. البتــه بــا تغییــر برنامــه مشــارکت ملــی معیــن مدنظــر )INDC( و همچنیــن تأمــل بیشــتر 
کارشناســانه آن در مجلــس شــورای اســالمی می تــوان  در تصویــب ایــن موافقت نامــه و بررســی 

کــرد. ــه یــک فرصــت تبدیــل  ــد را ب ایــن تهدی
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2-3. پیشنهادها

۱-۲-3.�عدم�تعجیل�در�تصویب�موافقت�نامه�به�جهت�مشخص�شدن�سازوکار�اجرایی
در حالــی موافقت نامــه پاریــس بــدون موشــکافی های فنــی و علمــی در مجلــس شــورای اســالمی 
ــی  کشــور روســیه در اصــل 41 از اصــول سیاســت خارجــی خــود مالحظات کــه  ــه تصویــب رســید  ب
جــدی  را بــرای همکاری هــای بین المللــی خــود وضــع کــرده اســت. طبــق اصول سیاســت خارجی 
روســیه، ایــن کشــور تالشــی بــرای پیوســتن بــه ایــن موافقت نامــه انجــام نخواهــد داد و پیش بینی هــا 
کــه تــا ســال 2020 نیــز فرآینــد بررســی پیوســتن بــه موافقت نامــه پاریــس در داخــل  کــی از آن اســت  حا
کــه پوتیــن در ســخنرانی اخیــر خــود اصــل موضــوع  روســیه بــه طــول بیانجامــد. ایــن در حالــی اســت 
کربــن را مــورد تشــکیک قــرار داده اســت1. همچنیــن  گرمایــش زمیــن بــا انتشــار دی اکســید  افزایــش 
ترامــپ، رئیــس جمهــوری ایــاالت متحــده، از صنعــت زغال ســنگ آمریــکا حمایت کــرد و وعده ی 

لغــو توافــق پاریــس را داد تــا دوبــاره رونــق را بــه ایــن صنعــت بازگردانــد2.
کشــور ایــران نیــز بــا بررســی دقیق تــر مفــاِد الــزام آور ایــن موافقت نامــه،  کــه  بنابرایــن الزم اســت 
کشــور را فراهــم نســازد و تــا  گاز  زمینــه ی ایجــاد محدودیــت بــرای اســتفاده از منابــع انــرژی نفــت و 
مشــخص شــدن شــرایط و ســازوکار اجــرای موافقت نامــه پاریــس و نقــاط ابهــام آن، بــا عــدم تصویب 
ایــن معاهــده بین المللــی در مجلــس، همچــون کشــور روســیه، در اجــرای ایــن معاهــده بین المللی 

تعجیــل نکنــد.3

)INDC(۲-۲-3.�تغییر�برنامه�مشارکت�ملی�معین�مدنظر�
کــه میــزان  کشــورهای منطقــه نشــان می دهــد  برنامــه مشــارکت ملــی مدنظــر برخــی  بررســی 
تعهــدات ارائه شــده از ســوی ایشــان به مراتــب ســبک تر از تعهــدات ایــران و حتــی در برخــی از 
ــه، عربســتان ســعودی در INDC خــود  کّمــی اســت. به عنــوان نمون ــر  مــوارد به صــورت مبهــم و غی
بعدازاینکــه به طــور صریــح اجــرای تعهــدات خــود را مشــروط بــه رشــد اقتصــادی فزاینــده و ســهم 
کاهــش 130 میلیــون تنــی دی اکســید  کــرده اســت، بــه  بــاالی فــروش نفــت در اقتصــاد خــود عنــوان 

yon.ir/iAEmi :لینک خبر /The Japan Times 1.  تارنمای سایت
yon.ir/PamLg :لینک خبر /West Virginia Public Broadcasting 2.  تارنمای سایت

کد خبر: 1333549 3.  خبرگزاری تسنیم/ 
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ــم  ک ــداری  ــه مق ــزان از چ ــن می ــه ای ک ــت  ــده اس ــان  نش ــا بی ــد؛ ام گردی ــد  ــال 2030 متعه ــن در س کرب
کشــور را به آســانی  می شــود و از چــه ســالی محاســبه خواهــد شــد. لــذا نمی تــوان تحقــق تعهــد ایــن 

ــرارداد. ــی ق یاب مــورد ارز
کــه امــکان تلطیــف تعهــدات  گرفــت  ــوان نتیجــه  کشــورها می ت ــران و ســایر  از مقایســه برنامــه ای
ایــران وجــود دارد؛ خصوصــًا آنکــه در صــورت کارشــکنی و ســنگ اندازی برخی از کشــورها، ممکن 
کشــور بــه وجــود آیــد. به عــالوه ارائــه تعهــدات  اســت چالش هــای فراوانــی بــرای صنعــت و اقتصــاد 
کــه ضمــن بررســی  بــاال در ایــن وضعیــت مزیتــی محســوب نمی شــود. ازایــن رو، انتظــار مــی رود 
کارشناســان، تعهــدات ایــران بــه نحــوی ارائــه شــود  بیشــتر ابعــاد موافقت نامــه از ســوی نخبــگان و 
گــردد و از ســویی دیگــر  کشــور مهیــا  کــه از یک ســو زمینــه ورود انتقــال فنــاوری و اعتبــارات الزم بــه 

کشــور بــا اجــرای برنامه هــا محــدود نشــود. پیشــرفت اقتصــادی 
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بخارآب
95%

کربن دی اکسید
4%

گازهای دیگر
1%

بخارآب کربن دی اکسید گازهای دیگر

4- پیوست ها

کادمی علوم ملی امریکا شکل 2-1 نامه دکتر فردریک سیتز رئیس اسبق آ
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نمودار 2-4 سهم گازهای مختلف در اثر گلخانه ای

 

بخارآب
95%

کربن دی اکسید
4%

گازهای دیگر
1%

بخارآب کربن دی اکسید گازهای دیگر
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