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مقدمه

کنوانسـیون تغییر اقلیم سـازمان ملل متحد که طی  در بیسـت و یکمین اجالس 
آذرمـاه سـال 1394 برگـزار شـد، »موافقت نامـه پاریـس1« بـه تصویـب نهایـی رسـید. 
5 مـاه بعـد از ایـن تصویـب، محمـد جـواد ظریـف بـا حضـور در مجمـع عمومـی 

کـرد. سـازمان ملـل در نیویـورک ایـن موافقت نامـه را امضـا 
انتشـار دی اکسـید  کاهـش  بـه  نسـبت  پاریـس2،  موافقت نامـه  کشـورهای عضـو 
کربـن در اتمسـفر زمیـن متعهـد شـدند تـا مانـع گرمایش زمیـن و تغییـر اقلیم جهانی 
کربـن  گاز دی اکسـید  کاهـش انتشـار  شـوند. هـدف از ایـن معاهـده بین المللـی، 
انسان سـاز قلمـداد می شـود تـا مانـع افزایـش 2 درجـه ای دمـا و تغییـرات اقلیمـی 
کشـورهای  موافقت نامـه،  مطابـق  اهـداف،  ایـن  پیشـبرد  بـرای  گـردد.  زمیـن  کـره 
و  مالـی  لحـاظ  از  درحال توسـعه  و  توسـعه یافته  کمتـر  کشـورهای  بـه  توسـعه یافته 
ارتقـای  زمینـه ی  راهـکار،  ایـن  اجـرای  صـورت  در  می کننـد.  مسـاعدت  فنـاوری 
گلخانـه ای  گازهـای  تولیـد  کاهـش  آن  نتیجـهِ ی  کـه  می گـردد  فراهـم  فناوری هـا 

1.  به میزبانی شهر پاریس
2.  United Nations Framework Convention on Climate Change
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بـود. CO2 خواهـد  به ویـژه 
کنتـرل  بـرای  توافـق مشـابهی  ژاپـن،  کیوتـوی  نیـز در سـال 1997 در  پیش ازایـن 
کشـورهای توسـعه یافته،  کـه در آن  گلخانـه ای منعقدشـده بـود؛  گازهـای  انتشـار 
ملـزم بـه کاهـش انتشـار گاز CO2 شـدند و کشـورهای درحال توسـعه ازجملـه چین 
تبدیـل  گاز  ایـن  انتشـاردهنده های  بزرگ تریـن  بـه  بعـد  سـال های  در  کـه  هنـد  و 
کشـورهای توسـعه یافته  کاهـش انتشـار نداشـتند. بااین حـال  شـدند، تعهـدی بـه 
کردند؛ اسـترالیا نیز پس از پیوسـتن به  همچون آمریکا از پیوسـتن به آن خودداری 
موافقت نامـه، از آن خـارج شـد؛ ایـن کشـورها پیمـان کیوتو را مانعی برای توسـعه ی 

یابـی می کردنـد. کشورشـان ارز اقتصـادی 
بـه  ملـزم  عضـو،  کشـورهای  پاریـس،  موافقت نامـه  مبنـای  بـر 
کربـن  دی اکسـید  انتشـار  کاهـش  میـزان  شـامل  برنامـه ای  ارائـه 
 »)NDC1( معیـن  ملـی  مشـارکت  »برنامـه  عنـوان  تحـت  خـود 
هسـتند2. روش ارائـه سـند مشـارکت ملـی )NDC( بـه دو حالـت 

اسـت: تقسیم شـده 
 )3INDC( مدنظـر  ملـی  مشـارکت  برنامـه  کـه  کشـورهایی   )1
کربـن را پیـش از پیوسـتن  کاهـش انتشـار دی اکسـید  خـود بـرای 
بـه موافقت نامـه پاریـس ارائـه کرده انـد. بـرای چنین کشـورهایی، 
همیـن برنامـه، اولیـن سـند مشـارکت ملـی )NDC( آن هـا محسـوب خواهـد شـد.

بـا پیوسـتن بـه موافقت نامـه، اقـدام بـه ارائـه برنامـه  کـه هم زمـان  کشـورهایی   )2
می کننـد.  )NDC( ملـی  مشـارکت 

1.  Nationally Determined Contribution
2.  ماده 4 بند 2

3.  Intended Nationally Determined Contribution

 سال 1997 درکیوتوی 
ژاپن، توافق مشابهی 
گازهای  کنترل انتشار  برای 
گلخانه ای منعقدشده 
که در آن توافق نیز  بود 
کشورهای توسعه یافته 
مانند آمریکا از پیوستن به 
کردند. آن خودداری 
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یـخ 1394/8/20 بـه تصویـب  سـند مشـارکت ملـی مدنظـر )INDC( ایـران در تار
کنوانسیون  هیئت دولت رسید و در تاریخ 1394/9/20 سند مذکور در دبیرخانه 
موافقت نامـه  بـه  پیوسـتن  از  پیـش  ایـران  شـد.  ثبـت  ملـل  سـازمان  اقلیـم  تغییـر 
پاریـس، برنامـه مشـارکت ملـی مدنظـر خـود را ارائـه نمـود، بـه همیـن جهـت، ایـن 
سـند )INDC( اولیـن تعهـد و برنامـه رسـمی ایـران محسـوب خواهد شـد. ایـران نیز 
در برنامـه مشـارکت ملـی مدنظـر )INDC( متعهـد شـد تـا سـال  2030 در صـورت 
به صـورت   ،))1BAU( پایـه  )سـناریو   CO2 گاز  انتشـار  در  موجـود  وضـع  تـداوم 
غیرمشـروط 4 درصـد و در صـورت لغـو تحریم هـای ظالمانـه و دریافت کمک های 

کاهـش دهـد. کربـن را  خارجـی 12 درصـد انتشـار دی اکسـید 
بـر اسـاس اصـل 77 قانون اساسـی، الحاق نهایـی ایران به این 
موافقت نامـه منـوط بـه تصویب مجلس شـورای اسـالمی اسـت. 
یـخ  در ایـن راسـتا کلیـات و جزییـات موافقت نامـه پاریـس در تار
آبـان 95 بـه تصویـب نماینـدگان رسـید و این مصوبه بـرای اعالم 
نظـر بـه شـورای نگهبـان ارسـال شـد. شـورای نگهبـان بـه دلیـل 
نقـص مسـتندات مورداشـاره در متـن موافقت نامـه، الیحـه را بـه 
کشـاورزی مجلـس شـورای اسـالمی ارجـاع داد؛ ایـن  کمیسـیون 
کمیسـیون در دسـت بررسـی و تکمیـل  کنـون در ایـن  الیحـه هم ا

مسـتندات مربوطه اسـت.
موافقت نامـه پاریـس طـی ماه های اخیر با موافقت ها و مخالفت هایی در فضای 
کارشناسـی و اصحـاب رسـانه همـراه بـوده اسـت؛ از نـگاه موافقـان، ایـن معاهـده 
کـرد و در طـرف مقابـل، منتقـدان  کشـور خواهـد  فوایـدی زیسـت محیطی را عایـد 

1.  Business as usual

ایران نیز در INDC خود 
متعهد شد تا سال ۲۰۳۰  

به صورت غیرمشروط ۴ 
درصد و در صورت لغو 
تحریم های ظالمانه و 

کمک های خارجی  دریافت 
کسید  1۲ درصد انتشار دی ا

کاهش دهد. کربن را 
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اجـرای موافقت نامـه را شـامل پیامدهـای منفـی اقتصـادی و افزایـش وابسـتگی ها 
می داننـد. بـا توجـه بـه واکنش هـا دربـاره معاهده ی مذکـور، گزارش حاضـر درصدد 
اسـت تـا بـا مـرور اسـتدالل های موافقـان و منتقـدان، تصویـری منصفانـه از ابعـاد 
ایـن موافقت نامـه ارائـه نمایـد تـا بتوانـد مسـئولین و برنامه ریـزان را در تصمیم گیـری 

بهتـر یـاری دهد.
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بررسی ابعاد علمی 

1-1. تاثیر موافقت نامه بر تغییرات اقلیم کره ی زمین

�موافقان:�معاهده�پاریس�مانع�افزایش�دودرجه�ای�دمای�زمین�می�شود
ابتـکار، ایـن موافقت نامـه را در راسـتای مقابلـه بـا افزایـش بیـش از 2 درجـه دمـای 
سـاالنه کـره ی زمیـن می دانـد. به اعتقاد وی افزایش انتشـار انسان سـاخت گازهای 
کاهـش بارندگـی در 30 سـال  کربـن منجـر بـه  گاز دی اکسـید  گلخانـه ای ازجملـه 
اخیـر، افزایـش دمـا، خشـک شـدن تاالب هـا و رودخانه هـا و تغییـر اقلیـم مناطـق 
مختلـف زمیـن می شـود1. ضمنـًا موافقـان فعالیت هایـی از جملـه مصـرف نفـت و 
گاز CO2 بیان می کنند.  گاز، دامداري و کشاورزي را به عنوان منشاء افزایش تولید 

�منتقدان:�اجماع�علمی�درباره�تأثیر��CO2بر�افزایش�دمای�زمین�وجود�ندارد
بـر   CO2 کـه اجمـاع علمـی درخصـوص تأثیـر  کیـد دارنـد  کارشناسـان تأ برخـی 
افزایـش دمـا و تغییـر اقلیـم وجـود نـدارد. در ایـن رابطـه بیـش از 20 نظریـه ی علمـی 
گروهـی از دانشـمندان آمریکایـی  بـرای توجیـه تغییـرات آب وهـوا موجـود اسـت. 

کد خبر: 200839 1.  روزنامه شرق/ 
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مقالـه ای تحـت عنـوان »بررسـی اثـرات زیسـت محیطی دی اکسـید کربـن1« منتشـر 
فردریـک  گرفتنـد.  نادیـده  را  زمیـن  گرمایـش  بـر   CO2 تأثیـر  به طورکلـی  کـه  کردنـد 
کادمـی علـوم ملـی امریـکا2، بـا راه انـدازی طومـاری، خواهـان  سـیتز، رئیـس اسـبق آ
کـره ی زمیـن شـد.  گرمایـش  گاز CO2 در  جمـع آوری امضـا در تأییـِد بی اثـر بـودن 
بـا  اقلیم شناسـی  از متخصصـان و دانشـمندان  نفـر  به موجـب آن 31 هـزار 487 

امضـای خـود بـه تأییـد آن پرداختنـد3.
بـر اسـاس مطالعـات رابـرت اچ ِاِسـنهیگ4 اسـتاد دانشـگاه اوهایـو و پاتریـک جی 
میشـایل5 اسـتاد دانشـگاه واشـنگتن، 95 درصـد از گازهـای گلخانـه ای موجود در 
اتمسفر، بخارآب است و تنها چهاردرصد آن را دی اکسیدکربن 
کل ایـن  تشـکیل می دهـد6؛ البتـه میـزان CO2 انسان سـاخت از 
 CO2 4 درصـد، به انـدازه 5 درصـد اسـت؛ به عبارتی دیگـر سـهم

انسان سـاخت در اثـر گلخانـه ای تنهـا 0.2 درصـد خواهـد بود7.
ایـن اعتقادنـد علـت اصلـی خشـکی  تاالب هـا،  بـر  منتقـدان 
مدیریـت  از  ناشـی  ریزگردهـا،  پدیـده  همچنیـن  و  رودخانه هـا 
بـر خشـکی منابـع  گرمایـش زمیـن  ضعیـف منابـع آب  اسـت و 

دارد. انـدک  تأثیـری  مذکـور 

1.  Environmental effects of carbon dioxide
کادمی علوم ملی امریکا 2.  پیوست ها/ شکل 1-2 نامه دکتر فردریک سیتز رئیس اسبق آ

 http://petitionproject.org سایت  در  نامه  کنندگان  امضا اسامی  و  سیتز  فردیک  دکتر  نامه  مقاله،    .3
قابل مشاهده است.

4.  Robert H. Essenhigh
5.  Patrick J. Michaels
گازهای مختلف در اثر  6.  برای توضیح بیشتر در این خصوص مراجعه شود به پیوست ها، نمودار 2-4 سهم 

گلخانه ای
کد خبر: 13951003000762 7.  خبرگزاری فارس/ 

گازهای  تنها چهاردرصد 
گلخانه ای موجود در جو 
کسیدکربن تشکیل  را دی ا
 CO2 می دهد میزان
کل ۴  انسان ساخت از 
درصد، به اندازه 5 درصد 
است؛ به عبارتی دیگر سهم 
CO2 تنها ۰.۲ درصد 
خواهد بود.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951003000762
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شکل 1: سهم گازهای گلخانه ای موجود در اتمسفر

1-2. ارتباط بین آلودگی هوا و موافقت نامه پاریس

لودگـی�هـوا� کاهـش�آ موافقـان:�اجـرای�موافقت�نامـه�موجـب�
می�شـود

کاهـش  پاریـس  موافقت نامـه  هـدف  موافقـان،  عقیـده ی  بـه 
بایـد  صـورت  ایـن  در  کـه  اسـت  کربـن  دی اکسـید  گاز  تولیـد 

سـوخت فسـیلی کمتری مصرف شـود؛ در این صورت آلودگی هوا نیز کاهش پیدا 
می کنـد. در ایـن راسـتا، ابتـکار تصویـب و اجـرای ایـن معاهـده را مؤثـر بر شـمرد1. 
یکـی از نماینـدگان مجلـس2 نیـز بـر ایـن باور اسـت که با پیوسـتن به ایـن توافق نامه  
کاسـته می شـود.3 معـاون  از آلودگـی هـوا  کشـورهای دیگـر  و اسـتفاده از تجـارب 

کد خبر: 95071308141 1.  خبرگزاری ایسنا/ 
2.  نوروزی، نماینده مردم رباط کریم در مجلس

کد خبر: 13950919000430 3.  خبرگزاری فارس/ 

گفته ابتکار توافق  طبق 
پاریس می تواند در مسیر 

کاهش آلودگی کالنشهرها 
موثر واقع شود.

http://www.iranenergy.news/خبر/محیط-زیست/استفاده-ضدمحیط-زیستی-از-صندوق-سبز؟
http://www.isna.ir/news/95071308141
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13950919000430
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کارآمـدی  نا بیانگـر  را  منابـع  از  غیربهینـه  اسـتفاده  نیـز  محیط زیسـت1،  سـازمان 
کـه ایـن مسـئله موجـب افزایـش آلودگـی هـوا شـده اسـت؛ طبـق  صنایـع می دانـد 
گفتـه وی راه حـل بهبـود ایـن مسـئله الحـاق بـه موافقت نامـه پاریـس خواهـد بـود2.

در� تأثیـری� موافقت�نامـه(� اجـرای� )موضـوع� �CO2انتشـار� کاهـش� منتقـدان:�
لودگـی�هـوا�نـدارد آ

کـه  گلخانـه ای آالینـده نیسـتند  گازهـای  بـر اسـاس مسـتندات و شـواهد علمـی 
بـه طـور خـاص گاز دی اکسـید کربن)CO2(، گازی غیرسـمی و آالینده محسـوب 
کارشناسـان، عامـل اصلـی آلودگـی هـوای  گفتـه  کـه بـه  نمی شـود. یـادآور می شـود 

ایـران، ذرات معلـق PM2.5  اسـت3.
جدول 1: گازهای گلخانه ای و آالینده محیط زیست

گازهای گلخانه ایگازهای آالینده 

)CO(منواکسیدکربن)CO2( دی اکسیدکربن

)O3(اوزون)CH4( متان

)PM(ذرات معلق)HFCs( هیدروفلوروکربن ها

)Pb(سرب)PFCs( پروفلوروکربن ها

)NOx(اکسیدهای نیتروژن)N2O(نیتروز اکساید

)SOx(اکسیدهای گوگرد)SF6( ولفور هگزافلورید

1.  تجریشی، معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
fd467e0 :کد خبر 2.  تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، پایگاه سازمان محیط زیست/ 

کدخبر: 4510455 3.  خبرگزاری مهر/ 

https://www.doe.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=fd467e09-b69a-4629-8b28-8d02d59246a1&LayoutID=2c4d7b6e-41be-43f6-80ba-7cfb96c93e8e&CategoryID=7fb271f5-f2fe-4a98-a24a-83889b582c66&SearchKey=%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82+%d9%be%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b3
https://www.mehrnews.com/news/4510455/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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2- بررسی ابعاد اقتصادی 

2-1. نقش موافقت نامه در اصالح الگوی مصرف

گلخانه�ای�موجب�اصالح�الگوی�مصرف�می�شود گازهای� کاهش� موافقان:�
بـا توجـه بـه مصـرف 1.5 برابـری انـرژی ایـران نسـبت بـه متوسـط مصـرف جهانی، 
و  اسـت  بـاال  بسـیار  انـرژی  میـزان شـدت  و  پاییـن  کشـورمان  در  انـرژی  بهـره وری 
کشـور محسـوب می شـود. همچنیـن  ارزانـی انـرژی دلیـل اصلـی هدررفـت منابـع 
بهینه سـازی  و  مصـرف  الگـوی  اصـالح  بـا  گلخانـه ای  گازهـای  انتشـار  کاهـش 
مصـرف  بهینه سـازی  بـا  به عبارت دیگـر  اسـت؛  خـورده  پیونـد  سـوخت  مصـرف 

کاهـش داد. را  گلخانـه ای  گازهـای  انتشـار  انـرژی می تـوان 

منتقدان:�معاهده�پاریس،�دستاویز�مناسبی�برای�اصالح�الگوی�مصرف�نیست
از اجرانشـدن  کشـور را ناشـی  انـرژی در  بـاالی  منتقـدان موافقت نامـه، مصـرف 
راهـکار  ایشـان  زعـم  بـه  می داننـد.  کشـور  در  انـرژی  مصـرف  مدیریـت  طرح هـای 
کننـده نهایـی انـرژی  مناسـب بـرای اصـالح الگـوی مصـرف، مدیریـت مصـرف 
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در کشـور اسـت کـه موافقتنامـه پاریـس هیـچ کمکـی بـه اصـالح این چالـش ندارد. 
در غیـر اینصـورت حتـی بـا اجـرای بهتریـن طرح هـای بهـره وری و مدیریـت تولیـد، 
یـه مصـرف  بازهـم بـه دلیـل بـی انگیزگـی مصرف کننـده نهایـی، امـکان تغییـر رو

وجـود نـدارد.

2-2. انتقال فناوری و دریافت تسهیالت بین المللی

کمک��هـای� دریافـت� زمینه�سـاز� موافقت�نامـه؛� تعهـدات� اجـرای� موافقـان:�
لمللـی� بین�ا

موظف انـد  توسـعه یافته  کشـورهای  حامیـان،  نظـر  اسـاس  بـر 
انتشـار  کاهـش  را درزمینـه ی  فناوری هـای الزم  و  تـا تسـهیالت 
ابتـکار  قـرار دهنـد.  کشـورهای درحال توسـعه  CO2، در اختیـار 
ایـن  کـه  کـرد  اعـالم  تسـهیالت  ایـن  یافـت  در امـکان  مـورد  در 
اقتصـادی منافـع  دالر  میلیـارد   100 حداقـل   موافقت نامـه 
کشـورهای   در بـر خواهـد داشـت. بـر اسـاس ایـن موافقت نامـه، 
اجـرای  مالـی  تأمیـن  هـدف  بـا  را  صندوقـی  بایـد  توسـعه یافته 
کشـورهای درحال توسـعه - ازجملـه ایـران- تأسـیس  تعهـدات 
ارائـه  بـا  می تـوان  کـه  داشـت  بیـان  محیط زیسـت،  مسـئوالن  از  شـفیع پور  کننـد. 

کـرد. یافـت  را در فنـاوری الزم  و  اقدامـات، منابـع مالـی  گـزارش  

منتقـدان:�سـکوت�معاهـده�درخصـوص�چگونگـی�انتقـال�فنـاوری�و�دریافـت�
تسـهیالت

بـرای  موافقـان  دالیـل  مهم تریـن  از  یکـی  فنـاوری  انتقـال  و  مالـی  منابـع  تأمیـن 
ایـران در مشـارکت ملـی  اجـرای موافقت نامـه ی پاریـس اسـت. در همیـن رابطـه 

بر اساس موافقتنامه 
پاریس، کشورهای 
توسعه یافته باید صندوقی 
را با هدف تأمین مالی 
کشورهای  اجرای تعهدات 
درحال توسعه - ازجمله 
کنند. ایران- تأسیس 
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معیـن مدنظـر )INDC( خـود، بـرای رسـیدن بـه اهـداف موردنظـر بـه حـدود 17.5 
کاهـش انتشـار، بالغ بـر 52.5 میلیـارد  کل برنامه هـای  میلیـارد دالر و در خصـوص 

دارد.  نیـاز  سـرمایه گذاری  دالر 
کشـورهای  بـه  هسـتند  موظـف  توسـعه یافته  کشـورهای  موافقت نامـه،  طبـق 
بـرای اجـرای آن  اّمـا  ایـن صراحـت،  بـا وجـود  کننـد.  کمـک مالـی  درحال توسـعه 
که این  هیچ گونه سـازوکار عملی دقیقی تعریف  نشـده اسـت و مشـخص نیسـت 
کمـک مالـی در چـه زمانـی، چـه میـزان و بـه کـدام کشـور انجـام می گـردد. منتقدان 
کـه ایـن ابهامـات، ایـران را ناچـار می کنـد تـا هزینه هـای هنگفـت  بیـان می کننـد 

بپـردازد. اجـرای موافقت نامـه را خـودش 
کشـور های توسـعه یافته،  گفتـه منتقـدان موافقت نامـه، در  بـه 
فناوری هـای نویـن در اختیـار شـرکت های خصوصـی اسـت و 
دولت هـا نمی تواننـد آن شـرکت ها را بـه انتقـال فنـاوری بـه سـایر 
کنند. با توجه به اسـتمرار تحریم های آمریکا علیه  کشـورها ملزم 
کـه شـرکت های خصوصـی اروپایـی بـا ایـران  ایـران، در صورتـی 
در زمینـه فنـاوری همـکاری کننـد، تحریـم خواهنـد شـد. از ایـن 
رو شـرکت ها و افـراد، تمایلـی بـه همـکاری بـا ایـران را نخواهنـد 

داشت.

2-3. اثر موافقت نامه پاریس بر رشد اقتصادی

موافقان:�معاهده�پاریس؛�زمینه�ساز�افزایش�رشد�اقتصادی�
انرژی هـای  از  غیربهینـه  اسـتفاده  عامـل  به عنـوان  را  انـرژی  ارزانـی  موافقـان، 
فسـیلی در فعالیت هـای اقتصـادی برمی شـمرند. بـه زعـم ایشـان ادامـه ایـن رونـد 
اقتصـادی  رشـد  نـرخ  از  گلخانـه ای  گازهـای  انتشـار  میـزان  تـا  می شـود  موجـب 

گفته منتقدان  به 
موافقت نامه، در کشور های 

توسعه یافته، فناوری های 
نوین در اختیار شرکت های 
خصوصی است و دولت ها 

نمی توانند آن شرکت ها را 
به انتقال فناوری به سایر 

کنند. کشورها ملزم 
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کاهـش  بیشـتر شـود. همچنیـن مدعی انـد اسـتفاده از فناوری هـای روز دنیـا، بـه 
نـرخ انتشـار گازهـای گلخانـه ای و افزایـش نـرخ رشـد اقتصادی می انجامـد. در این 
رابطـه ابتـکار، اجـرای بهینه سـازی مصـرف انـرژی در دنیـای امـروز را یـک رویکـرد 
اشـتغال زا می دانـد؛ زیـرا از محـل صرفه جویی هـا، مشـاغل جدیـد تولیـد می شـود.

منتقدان:�توقف�رشد�اقتصادی�با�اجرای�موافقت�نامه
بـه گفتـه منتقـدان، در صـورت اجـرای تعهـدات ایران و ادامه روند کنونی تا سـال 
 GDP کربن در کشـور نباید بیشـتر از 2042 میلیون تن و میزان 2030، میزان انتشـار 
کشـور بخواهـد بـه  گـر  کـه ا بیشـتر از 3.4 تریلیـون دالر باشـد. ایـن درحالـی اسـت 
رشـد اقتصـادی متوسـط 8 درصـد برسـد، در سـال 2030، تولیـد ناخالـص داخلـی 
گاز CO2 برابـر بـا 2972 میلیـون  کربـِن ناشـی از  معـادل 5 تریلیـون دالر و انتشـار 
کاهـش 930  تـن خواهـد بـود. بنابرایـن بـرای رسـیدن بـه هـدف 2042 میلیـون ُتـن، 
میلیـون ُتـن تولیـد گازهـای گلخانـه ای کشـور الزامـی اسـت کـه ایـن امـر می توانـد به 

کاهـش رشـد اقتصـادی بینجامـد.

شکل 2 : میزان تولید ناخالص داخلی و انتشار CO2 در صورت اجرای معاهده پاریس و 

مقایسه آن با وضعیت رشد اقتصادی 8 درصدی

عالوه بـر ایـن بـا توجـه بـه رشـد 1.7درصـد اقتصـادی ایـران در بیـن سـال های 2010 
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کارشناسـان انتخـاب سـال 2010 را بـه عنـوان سـال پایـه ایـران، مناسـب  و 2012، 
نمی داننـد؛ زیـرا در صـورت اجـرای معاهده باید رشـد اقتصادی کشـور به 2 درصد 
کنونی  محدود شـود. خاطرنشـان می سـازد منتقدان براین باورند کشـور در شـرایط 
تـوان تأمیـن هزینه هـای اجـرای تعهـدات را نـدارد؛ زیـرا بـرای دسـتیابی بـه رشـد 4 
درصـدی، بایـد 11 برابـر هزینه های فعلی، سـرمایه گذاری شـود و برای حصول رشـد 

6 درصـدی، رقـم سـرمایه گذاری بایـد بـه 26 برابـر هزینه هـای کنونـی برسـد1.

2-4. نقش موافقت نامه پاریس در تغییر منابع سوخت فسیلی

افزایـش�هزینـه� و� گاز� و� نفـت� ارزان� از�دسـت�دادن�مزیـت�منابـع� منتقـدان:�
انـرژی

گاز  با فرض تداوم وضع موجود، امکان برداشت ذخایر نفت و 
ایـران بـه ترتیـب تـا 110 و 117 سـال دیگـر وجـود دارد؛ درصورتی که 
کشـورهای آمریکای شـمالی و اروپاییـ  بدون احتسـاب روسـیهـ  
تـا کمتـر از 10 سـال دیگر می تواننـد از ذخایر انرژی زیرزمینی خود 
بهره منـد شـوند کـه ایـن بـه معنـای مزیـت ایـران در برخـورداری از 
گاز ارزان اسـت. توضیـح بیشـتر آنکـه باتوجـه بـه  انـرژی نفـت و 
فراوانی و ارزانی سـوخت های فسـیلی، هزینه تولید انرژی از این 

سـوخت ها بسـیار نـازل خواهـد بـود کـه در صـورت اجـرای موافقت نامـه، ایـران این 
مزیـت خـود را از دسـت خواهـد داد2؛ بـه عبـارت دیگـر بـا اجـرای معاهـده پاریـس، 
فسـیلی  سـوخت   ،CO2 گاز  انتشـار  حجـم  کاهـش  بـرای  می شـود  ناچـار  ایـران 
گران تـر از سـوخت های فسـیلی  کـه  کمتـری بسـوزاند و نتیجتـًا بـا اتـکا بـه منابعـی 

1.  مجله بررسی ابعاد موافقت نامه پاریس ) معمای پاریس( عیارآنالین
کد خبر: 13951004001284 2.  خبرگزاری فارس/ 

با توجه به مزیت ایران 
گاز هزینه  در تولید نفت و 

تولید انرژی ازآن بسیار 
که در صورت  نازل است  

اجرای موافقت نامه، ایران 
این مزیت خود را از دست 

خواهد داد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951004001284
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هسـتند، انـرژی تولیـد کنـد کـه طـی ایـن فرآینـد هزینـه انـرژی افزایـش می یابد.

شکل 3: چرخه افزایش بهای انرژی به واسطه اجرای معاهده پاریس
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3-بررسی ابعاد حقوقی 

3-1. میزان تطابق موافقت نامه با سیاست های کالن نظام 

کلی�محیط�زیست موافقان:�همسویی�با�سیاست�های�
کلی محیط زیسـت،  که با توجه به ابالغ سیاسـت های  تجریشـی، معتقد اسـت 
گیـرد؛  صـورت  جـدی  تـالش  انـرژی  مصـرف  الگـوی  اصـالح  درزمینـه ی  بایـد 
موافقت نامـه پاریـس نیـز در راسـتای همیـن سیاسـت ها قـرار دارد1. در ایـن رابطـه 
از  دیگـر  یکـی  محیط زیسـت2«،  حفـظ  به منظـور  بین المللـی  تعامـالت  »افزایـش 

دالیـل موافقـان بـرای الحـاق بـه موافقت نامـه مذکـور اسـت3.

کلی�نظام�و�قانون�اساسی منتقدان:�مغایرت�موافقت�نامه�با�سیاست�های�
کشـور »ظرفیـت بـاالی ذخایـر  بـه بیـان منتقـدان معاهـده، در اسـناد باالدسـتی 
گاز کشور« و »لزوم بهره گیری از آن ها در مسیر پیشرفت«، همواره موردتوجه  نفت و 

fd467e0 :1.  سایت سازمان محیط زیست/کد خبر
کلی محیط زیست 2.  ماده پانزدهم سیاست های 

3.  مجابی، معاون اسبق حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست؛ خبرگزاری ایسنا/ کد خبر:95082315970

https://www.doe.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=fd467e09-b69a-4629-8b28-8d02d59246a1&LayoutID=2c4d7b6e-41be-43f6-80ba-7cfb96c93e8e&CategoryID=7fb271f5-f2fe-4a98-a24a-83889b582c66&SearchKey=%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82+%d9%be%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b3
http://www.isna.ir/news/95082315970
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گاز،  بـوده اسـت. ازجملـه می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره داشـت: افزایـش صـادرات 
بـرق، پتروشـیمی و فراورده هـای نفتـی1، حفـظ و توسـعه ظرفیت هـای تولیـد نفت و 

گاز3.  گاز2 و افزایـش ظرفیـت تولیـد صیانـت شـده نفـت و 
انتشـار  کاهـش  و  پاریـس  توافـق  بـه  الحـاق  معتقدنـد  منتقـدان  ایـن  عالوه بـر 
از  بهره منـدی  تقلیـل  متعاقبـًا  و  گاز  و  نفـت  مصـرف  کاهـش  معنـای  بـه   CO2
زیرسـاخت هایی ماننـد نیـروگاه ، پاالیشـگاه و دیگـر کارخانه هـای صنعتـی اسـت؛ 
کشـور شـود. ضمنـًا  کالن  لـذا پذیـرش موافقت نامـه می توانـد مانـع تحقـق اهـداف 
که معاهده مذکور وسـیله ای برای  منتقدان با اسـتناد به قانون اساسـی4 می گویند 

گاز اسـت5. اعمـال دخالـت  بیگانـگان در مصـرف نفـت و 

3-2. سطح الزام ایران به اجرای موافقت نامه پاریس

موافقان:�خروج�از�معاهده�امکان�پذیر�است
موافقـان، پذیـرش، تصویـب و اجـرای موافقت نامـه را الـزام آور 
کـه امریـکا از آن خـارج شـد،  نمی داننـد6 و معتقدنـد همان طـور 
را  آن هـا سـازوکار خـروج  از آن خـارج شـود7.  ایـران هـم می توانـد 
هـر  آن  اجـرای  بـا  کـه  توافق نامـه می داننـد  و 28  مـواد 23  طبـق 
همچنیـن  دارد8.  را  توافقنامـه  از  خـروج  امـکان  رسـمًا  کشـوری 

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/ 
کد خبر: 82560288 6.  خبرگزاری ایرنا/ 
کد خبر:1427024 7.  خبرگزاری تسنیم/ 

کد خبر: 1427024 8.  خبرگزاری تسنیم/ 

موافقان توافق پاریس 
که این موافقتنامه  معتقدند 
الزام آور نبوده و همان طور 
که امریکا از آن خارج شد، 
ایران هم می تواند از آن 
خارج شود.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950914000141
file:///C:\Users\moradieghtesad\AppData\Local\Temp\82560288
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/13/1427024/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/13/1427024/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
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هـر کشـور بایـد در اجـالس سـاالنه تغیـرات اقلیمـی1 تصمیـم خـود را به طـور رسـمی 
اعـالم کنـد؛ بعـد از دوره زمانـی یک سـاله، حداقـل سـه سـال طول می کشـد که این 
خـروج شـکل بگیـرد. موافقـان همچنیـن بیـان می کنند که با اعالم رسـمی و پس از 

گذشـت بـازه یک سـاله، دیگـر لزومـی بـرای اجـرای تعهـدات نخواهـد بـود2.

منتقدان:�طبق�قواعد�متون�حقوقی�التین،�اجرای�معاهده�الزامی�است
در  حضـور  بـه  کشـورها  الـزام  دربـاره  متفاوتـی  دیـدگاه  کارشناسـان،  از  گروهـی 

توافق نامـه و اجـرای تعهـدات دارنـد؛ آن هـا اصـل توافـق را یـک 
معاهـده حقوقـی می داننـد کـه پـس از تصویـب در داخـل کشـور، 
الزم االجـرا خواهـد بود3. بر اسـاس موافقت نامـه4 هر یک از اعضا 
بـرای دسـت یابی بـه هدف هـای مشـارکت موظفنـد برنامه هـای 
کاهـش انتشـار خـود را پیگیـری نماینـد. بـر اسـاس قواعـد متـون 
 Parties shall در عبـارت shall حقوقـی التیـن، اسـتفاده از کلمه
pursue domestic mitigation measures5، از بنـد مذکـور نشـان 

از بـار حقوقـی بـاالی ایـن بنـد دارد و به هیچ عنـوان نمی تـوان آن 
را مشـابه عباراتـی نظیـر may و should، غیـر الـزام آور تلقـی کـرد6. 
در تأییـد ایـن گـزاره می تـوان بـه گفته وزیر وقت نیرو اسـتناد کرد. 

گـر ایـران بـه تعهـدات خـود در معاهـده »کاپ 21 پاریـس« عمـل  طبـق بیـان وی ا

کوپ برگزار شده 1.  در نزدیک ترین 
کد خبر: 1427024 2.  خبرگزاری تسنیم/ 

کد خبر: 1411739 3.  خبرگزاری صداوسیما/ 
4.  بند 2 ماده 4

5. 11- Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined con-
tributions that it intends to achieve. Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim 
of achieving the objectives of such contributions.

کد خبر: 1284858 6.  خبرگزاری تسنیم/ 

گفته وزیر سابق  طبق 
گر ایران به تعهدات  نیرو ا
خود در معاهده »کاپ ۲1 

کشور  پاریس« عمل نکند، 
با تحریم هایی به مراتب 

شدیدتر از تحریم های 
هسته ای مواجه می گردد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/13/1427024/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.iribnews.ir/fa/news/1411739/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/13/1284858
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از تحریم هـای هسـته ای مواجـه  بـا تحریم هایـی به مراتـب شـدیدتر  کشـور  نکنـد، 
می گـردد1. 

آسـانی  بـه  موافقت نامـه  ایـن  از  کشـورها  خـروج  معتقدنـد  همچنیـن  منتقـدان 
کشـورهای عضـو تـا سـه سـال امـکان خـروج از معاهـده  امکان پذیـر نیسـت؛ زیـرا 
اجرایـی  دبیرخانـه  آنکـه  از  پـس  سـال  یـک  تـا  نیـز،  دوره  پس ازایـن  ندارنـد.  را 
کشـور امـکان خـروج  کـرد، آن  یافـت  کشـور را در موافقت نامـه، خـروج رسـمی هـر 
نشـده  مشـخص  موافقت نامـه  در  معینـی  تنبیهـی  سـازوکار  عالوه برایـن  نـدارد. 
کـه ایـن ابهـام، زمینـه را بـرای اعمـال اقدامـات متنـوع تنبیهـی و بازدارنـده  اسـت 

می کنـد2. فراهـم  خـروج،  متقاضیـان  علیـه 

کد خبر: 660019 1.  خبرگزاری سازمان محیط زیست / 
کد خبر: 228658 2.  خبرگزاری عیار آنالین 

http://www.doe.ir/Portal/home/?news/196210/550185/660019
http://ayaronline.ir/1395/12/228658
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4- بررسی ابعاد سیاسی-امنیتی 

4-1. ابهامات درباره سند تعهدات ایران و تصویب آن در مجلس

موافقان:�سندی�تحت�عنوان�سند�تعهدات�وجود�ندارد
بـه گفتـه ابتـکار هـر کشـوری هنگام الحاق، مخیر اسـت که سـند مشـارکت ملی 
کـه ایـن  کنـد و تـا پایـان دسـامبر ٢٠٢٠ مجـاز اسـت  داوطلبانـه معیـن خـود را اعـالم 
کنوانسیون  سند مشارکت معین ملی را پس از پیوستن به توافق نامه، به دبیرخانه 
ارائـه  کنـد. وی INDC ایـران )مصـوب هیئـت دولـت در آبان 94( را به عنوان سـند 

تعهـدات ایـران قلمـداد نمی کند1 . 

منتقدان:�سند�تعهدات�ایران�باید�برای�تصویب،�به�مجلس�ارائه�شود
تعهـدات  سـند  عدم تغییـر  صـورت  در  توافق نامـه2،  طبـق  معتقدنـد  منتقـدان 
کشـور در موافقتنامه   )NDC( 3، به سـند تعهدات رسـمی و حقوقی)INDC( ایران

1.  خبرگزاری خبرآنالین / شماره 1211370
2.  بند 22 تصمیمات

کنوانسیون ثبت شده بود. 3.  آبان 1394، این سند در دبیرخانه 

http://www.khabaronline.ir/news/1211370
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پاریـس تبدیـل خواهـد شـد. بـه همین دلیـل باید سـند تعهـدات )INDC( ایران به 
همـراه موافقت نامـه بـه مجلـس ارائـه شـود و پـس از بررسـی کارشناسـی بـه تصویب 
مرکـز  بـود1.  خواهـد  الزم االجـرا  ایـران  بـرای  تعهـدات  ایـن  صـورت  ایـن  در  برسـد. 
گزارشـی اهمیت ارائه سـند تعهدات  پژوهش های مجلس شـورای اسـالمی نیز در 

کـرد:  را چنیـن بیـان 
بـه  منـوط  اسـت،   4 مـاده   9 و   8 بندهـای  بـه  ناظـر  کـه  نگهبـان  شـورای  »ایـراد 
 4 مـاده   2 بنـد  بـه  درواقـع  ایـراد  بنابرایـن  و  بـوده  مـاده  همیـن   2 بنـد  مندرجـات 
کـه هرچنـد تعییـن برنامـه  کـرد  برمی گـردد. بـا توجـه بـه بنـد 2 مـاده 4 بایـد اشـاره 
مشـارکت ملـی )NDC( در نظـام داخلـی در چارچـوب صالحیـت دولـت اسـت، 
امـا بـا توجـه بـه ایـن موضـوع کـه ایـن برنامـه بعـد از تصویـب موافقت نامـه پاریـس به 
تعهـدی بین المللـی مبـدل خواهـد شـد، بایـد طبق اصـول 77 و 
125 قانـون اساسـی، بـرای تصمیم گیـری تقدیـم مجلـس شـورای 

گـردد«2.  اسـالمی 
گفتـه رئیـس کمیسـیون کشـاورزی، تعهـدات  همچنیـن طبـق 

ایـران در موافقت نامـه پاریـس بایـد در مجلـس بررسـی شـود3. 

4-2. چگونگی نظارت بر اجرای موافقت نامه پاریس

منتقدان:�سازوکار�نظارت�بر�اجرای�معاهده�ُپرابهام�است
آینـده  کـه در  نقـاط ضعـف موافقت نامـه، سـازوکارهای نظارتـی اسـت  از  یکـی 
کارشناسـان حقـوق بین الملـل، مسـئولیت  گفتـه یکـی از  تصویـب می گـردد. بـه 

کدخبر: 4472653 1.  خبرگزاری مهر/ 
کد خبر: 4484943 2.  خبرگزاری مهر/ 

کد خبر: 13970912000958 3.  خبرگزاری فارس/ 

گزارش شورای  طبق 
نگهبان باید سند تعهدات 
ایران همراه با موافقت نامه 
جهت تصویب به مجلس 
ارائه شود. 

http://www.mehrnews.com/news/4484943
http://www.mehrnews.com/news/4484943
http://www.farsnews.com/news/13970912000958
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پیگیری اجرای برنامه های کشورها بر عهده یک کمیته1 قرار دارد؛ اّما سازوکارهای 
کشـورهای  کمیتـه و چگونگـی نظـارت، در متـن موافقت نامـه مبهـم اسـت و  ایـن 
کـه دقیقـًا چـه اتفاقـی در آینـده رخ می دهـد2. از ایـن رو ممکـن  عضـو نمی داننـد 
اسـت کمیته در سـال های آینده به مرجعی برای اعمال فشـار به کشـورهایی شـود 

کامـل اجرایـی نکرده انـد.  کـه تعهـدات خـود را بـه شـکل 

4-3. سازوکار تبادل اطالعات در توافق پاریس 

کشور� منتقدان:�زمینه�سازی�برای�افشای�اطالعات�
تـا  می خواهـد  اعضـا  از  عملکـرد،  شـفافیت3  ارتقـای  جهـت  در  موافقت نامـه 
اسـتفاده  بـا  انسـانی  فعالیـت  از  ناشـی   CO2 انتشـار  زمینـه ی  در  را  گزارش هایـی 
کـز  مرا گسـتردگی  بـه  توجـه  بـا  نماینـد.  ارائـه  و  تهیـه  اعضـا،  موردتوافـق  روش  از 
کـه در سـال های آتـی،  کشـور4، تضمینـی وجـود نـدارد  کربـن در  ـد دی اکسـید 

ّ
مول

کز مطالبه شـود؛ قابل تأمل آنکه احتمـال دارد که ارائه  اطالعـات هـر یـک از ایـن مرا
کـز صنعتـی و تولیـدی، بـه خـارج از کشـور، صـالح نباشـد5. اطالعـات برخـی از مرا

ع شود به ماده 15 موافقتنامه 1.  رجو
کد خبر: 219817 2.  خبرگزاری عیار آنالین/ 

3.  بند 7 ماده 13 موافقت نامه
گاز، نیروگاه ها، شبکه های انتقال نیرو،  گاز، پاالیشگاه ها و خطوط لوله نفت و  4.  ازجمله میدان های نفت و 
فوالد،  ازجمله  کشور  پایه  صنایع  برون شهری،  و  درون شهری  حمل ونقل  وسایل  بندرها،  ریلی،  خطوط  راه ها، 
که  مس، آلومینیم، شیشه و منازل مسکونی و واحدهای تجاری و عمومی خصوصًا صنایع نظامی و راهبردی 

همگی از انرژی استفاده می کنند.
کد خبر: 226436 5.  پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ 

http://ayaronline.ir/1395/10/219817.html
file:///C:\Users\SAEED\Desktop\توافق%20پاریس\ayaronline.ir\1395\11\226436.html
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5- جمع بندی و پیشنهادها

5-1. جمع بندی

بیـش از سـه سـال از امضـای ظریـف بـر معاهده پاریـس می گذرد. معاهـده ای که 
کاهـش  کـه بـا الحـاق بـه آن و  موافقـان آن را زیسـت محیطی می داننـد و معتقدنـد 
کشور بهبود می یابد. ضمن  حجم انتشار CO2، مشکالت اقلیمی و آب و هوایی 
کمک هـای بین المللـی، ارتقـای فنـاوری و  یافـت  آنکـه موافقت نامـه زمینه سـاز در

اصـالح الگـوی مصرف خواهد شـد.
گرمایـش  گاز CO2 انسان سـاز را در  کـه دانشـمندان، تأثیـر  ایـن در حالـی اسـت 
کربـن، آالینـده نیسـت  زمیـن بسـیار ناچیـز می داننـد؛ بـه عـالوه آنکـه دی اکسـید 
کـه موافقت نامـه پاریـس،  کیـد دارنـد  و ارتباطـی بـا آلودگـی هـوا نـدارد. منتقـدان تأ
بیـش از آنکـه زیسـت محیطی باشـد، کارکـردی اقتصـادی دارد؛ زیرا کاهش انتشـار 
گرو کاهش اسـتفاده از سـوخت های فسـیلی اسـت که این امر، تغییرات  CO2 در 

کشـور بـه همـراه دارد. جـدی و البتـه ُپرچالـش را در سیاسـت های اقتصـادی 
اّما یکی دیگر از اختالفات جدی در خصوص معاهده مذکور، بررسـی تعهدات 
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ایـران )INDC( در مجلـس اسـت. برخـی معتقدند که اساسـًا سـند ویـژه ای تحت 
عنـوان INDC ایـران وجـود نـدارد و لـذا نیـازی به بررسـی تعهدات ایـران در مجلس 
و  آسـان  را  موافقت نامـه  از  کشـورها  خـروج  موافقـان،  آنکـه  تأمـل  قابـل  نیسـت. 
کم دردسـر می پندارنـد. اّمـا بررسـی حقوقـی معاهـده نشـان می دهـد که خـروج از آن 
کیـد دارنـد  گزاره هـا تأ چنـدان هـم آسـان نیسـت. منتقـدان بـا توجـه بـه ایـن قبیـل 
کـرد؛ از ایـن رو  کشـور، آن را الزم االجـرا خواهـد  کـه تصویـب توافق نامـه در داخـل 
دولـت می توانـد بـا ارائـه سـند تعهـدات بـه مجلـس، از نظـر کارشناسـی نماینـدگان 

نیـز بهره منـد شـود و ایـرادات احتمالـی سـند را نیـز مرتفـع سـازد.

5-2. پیشنهادها

5-2-1.�عدم�تعجیل�در�تصویب�سند�تعهدات
کانه و بدبینامـه کشـورهای نفت خیـز روسـیه و امریـکا در قبـال  موضع گیـری شـکا
که تا  معاهده پاریس، قابل بررسـی و تأمل اسـت. پیش بینی ها حکایت از آن دارد 
سـال 2020 فرآینـد بررسـی پیوسـتن بـه موافقت نامـه پاریـس در داخل روسـیه به طول 
می انجامد و پوتین، اصل موضوع افزایش گرمایش زمین با انتشار دی اکسید کربن 
را مـورد تشـکیک قـرار داده اسـت1. ترامـپ نیـز بـا سـنجش ابعـاد اجـرای معاهـده، از 
کـه مفـاد الـزام آور  آن به طـور رسـمی خـارج شـد2. ایـن قبیـل مواضـع نشـان می دهـد 
این موافقت نامه، ممکن اسـت که زمینه ایجاد محدودیت برای اسـتفاده از منابع 
کشـور را فراهـم سـازد؛ لـذا بررسـی موشـکافانه سـند تعهـدات در  گاز  انـرژی نفـت و 

مجامـع کارشناسـی و تأخیـر در تصویـب آن ضـروری بـه نظر می رسـد.

yon.ir/iAEmi :لینک خبر /The Japan Times 1.  تارنمای سایت
yon.ir/IjFWC :2.  تارنمای سایت رادیو فردا/ لینک خبر

file:///C:\Users\SAEED\Downloads\Telegram%20Desktop\yon.ir\iAEmi
file:///C:\Users\moradieghtesad\AppData\Local\Temp\yon.ir\IjFWC
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)NDC(5-2-2.�تغییر�برنامه�مشارکت�ملی�
بررسـی برنامـه مشـارکت ملـی مدنظـر برخـی کشـورهای منطقـه نشـان می دهد که 
کشـورها به مراتـب سـبک تر از تعهـدات ایـران و حتـی در برخـی  میـزان تعهـدات 
از مـوارد به صـورت مبهـم و غیرقابـل سـنجش اسـت. به عنـوان نمونـه، عربسـتان 
سـعودی در NDC خـود بعدازاینکـه به طـور صریـح اجرای تعهدات خود را مشـروط 
کرده،  به رشـد اقتصادی فزاینده و سـهم باالی فروش نفت در اقتصاد خود عنوان 
کربـن در سـال 2030 شـده اسـت؛  متعهـد بـه کاهـش 130 میلیـون تنـی دی اکسـید 
امـا بـه ایـن موضـوع بیـان نشـده اسـت کـه ایـن میـزان از چـه مقـداری کـم می شـود و 

از چـه سـالی محاسـبه خواهـد شـد.
کـه امکان تلطیف  از مقایسـه برنامـه ایـران و سـایر کشـورها می توان نتیجه گرفت 
تعهـدات ایـران وجـود دارد؛ خصوصـًا آنکـه در صـورت کارشـکنی و سـنگ اندازی 
اقتصـاد  و  صنعـت  بـرای  فراوانـی  چالش هـای  اسـت  ممکـن  کشـورها،  از  برخـی 
کشـور بـه وجـود آیـد؛ به عـالوه ارائـه تعهـدات بـاال در این وضعیت مزیتی محسـوب 
کـه ضمـن بررسـی بیشـتر ابعـاد موافقت نامـه از  نمی شـود. ازایـن رو، انتظـار مـی رود 
کمیسـیون های تخصصـی مجلـس از  کارشناسـان و نماینـدگان  سـوی نخبـگان، 
کیفـی ارائـه شـود و همچنیـن بـه نحـوی  جملـه انـرژی، تعهـدات ایـران بـه صـورت 
کشـور مهیـا  کـه از یک سـو زمینـه ورود انتقـال فنـاوری و اعتبـارات الزم بـه  باشـد 
گردد و از سـویی دیگر پیشـرفت اقتصادی کشـور با اجرای برنامه ها محدود نشـود.
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6-پیوست 

کادمی علوم ملی امریکا شکل 4- نامه دکتر فردریک سیتز رئیس اسبق آ
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