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 چکیده
ی از طبتعت در  هت دسططوتجسب سس ااگا  س دارسه هدر اواسططق ن ب ستمططود سهد نس ا مططجب اوه س ا گ اا  ک د گ نس اک  سس 

چتز از انجسع طبتعب س ای ادااس ز مت خهد سجنب  خهااگ کذاشت. سس امتگ انظهر سس فک  تچای خهد ادااس داگ د گ  اتهسعس

ب از ای نس  ک گهای از انجسع طبتعب و حفجظت از آب در عتگ ادااس سس امططت  تهسططعس خهد افوجد. ورسه هی س ای سجلج س دب اچجره

ز مططت سج ته س سس رو گ تقاحی اوعگدی در  هت احجفظت از اجننف ا سی افههم تهسططعس یج گار ک د گ. اج نبس گ ت اهد

یجر س سهد.   جاستهافقنوهر و صگور  591سج حضهر  5151ننف ا س یجر س  اجآبتهسطعس نوطهراج س کزار ک د گ نس آخ  گ 

 ت ات ا ومجعبتأثسمططتجری س ای نوططهراجی اوعهگ خهااگ داشططت. در ا گ ی وا   چنگ ج بست ت اتأث جاس ا  ای ا گ تهافق

 جاس یجر س نس ا  اب  تز اوعهگ سس ا ججم آب شططگه اسططتر اهرد س رسططب ن ار خهااگ ک فت. رو  اهرد اسططوفجده ا  ای تهافق

 ای ا  ای ا گ س ج که جی ا گ است نس ا  اب کت د.  وجبا جاس صطهرت سجشطگ نس سج تحلتل اوگ تهافقباتحلتل احوهای نتفب 

درصگ تججوز ننگ.  5ا  از ای تعهگ داده شگهر  بج گ   خ تهسعس سجلج ستهافق و عگم تججوز از درصطگ ا ووطجر کجزاجی کلخج س

 سجعث چنتگ در زاتنس ا ومجعبا گازد. ادا گ   خ یج تگ عملجً نوططهر اج را از رسططتگب سس نوططهراجی یتوطط فوس  هجب ع   اب

 ک دد.اج گکب و فوجر س  طب س یج تگ  جاعس سج شگت ک فوگ سح اب او وعتت س ای دولت ابا ججد ع  
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 مقدمه
ی جوامع جهانی با ورود به دوران مدرن، رشد و توسعه

های مختلف به های شگرفی را در عرصهاگرچه پیشرفت

همراه داشت و نوع بشر را به آرامش و رفاه نسبی نزدیک 

. با نبودنمود، اما این دستاوردهای بشریت بدون هزینه نیز 

ورود به دنیای مدرن و غلبه انسان بر طبیعت که تا پیش 

گاه آن بود، طبیعت باید به آن از این اسیر بلایای گاه و بی

له جهان أآمد که دلخواه انسان است. این مسشکلی درمی

 ی تخریبی کوتاه با رشد فزایندهرا به ناگاه در یک دوره

های های معدنزیست روبرو نمود. کشف و استخراجمحیط

های زمینی و دریایی و هوایی، تأسیس متعدد، احداث راه

های متنوع و... همگی امروزه به چنان بحران کارخانه

محیطی تبدیل گشته است که گویی انسان را به زیست

 باره از خواب غفلت بلندمدت خود بیدار نموده است.یک

توسعه آمار رشد جمعیت، همزمان با رشد علوم پزشکی و 

بهداشت و پیشرفت تکنولوژی، در دویست سال گذشته 

میلادی  0521انگیز است. در حالی که تا سال حیرت

میلیون نفر بوده، از سال  511جمعیت جهان نزدیک به 

باره دو برابر، یعنی جمعیت جهان به یک 0521تا  0521

به دو  0521یک میلیارد و سیصد میلیون نفر و تا سال 

به مرز هشت میلیارد  5105م و ناگهان تا سال میلیارد و نی

 نفر رسیده است.

ی جمعیت بشر با رشد نیازهای او و دخل این رشد فزاینده

رحمانه او در طبیعت، تبدیل به چنان و تصرف بی

ای گردیده که حتی زیست در محیطیهای زیستبحران

تحمل نموده  کره زمین را برای خود انسان نیز غیرقابل

های گیاهی و جانوری، آلوده شدن نقراض گونهاست. ا

های ها و کاهش آبها و اقیانوسها، دریاچهرودخانه

زیرزمینی و کمیابی آب آشامیدنی و هزاران آسیب و بحران 

به وجود آمده دیگر همگی از مسائلی است که رویاهای 

 ای انسان بر دامن طبیعت گسترانده است.توسعه

نیای مدرن است. یکی از تفکر توسعه مبنای حرکت د

های مهم دنیای مدرن غلبه انسان بر طبیعت است، مشخصه

انسانی که تا پیش از این همواره اسیر نیروهای قدرتمند 

د، دیطبیعی بوده است و بقای خود را در بقای طبیعت می

حال جسارت این را پیدا کرده که در طبیعت تصرف کند 

تغییر بدهد )کانت، خواهد طور که خود میو آن را همان

 تفاوت دنیای« روشنگری چیست؟»(. کانت در مقاله 0951

مدرن با دنیای پیش از مدرن را دقیقاً همین جسارت و 

اند توداند. انسان زمانی میخلاقیت انسانی در طبیعت می

در طبیعت دخل و تصرف بکند که خود را در مقام یک 

عت نی طبیی شناسا، در مقابل یک ابژه شناسنده یعسوژه

محور تمام ببیند. این همان فلسفه سوبژکتیو است که انسان

گیرد و دنیا از منظر انسان با عقل تحولات قرار می

گیرد )کاپلستون، خودبنیادش مورد بررسی قرار می

0959.) 

انسان هیچ ابایی برای تخریب  اساساً در این صورت 

ی به آن جهت ارضای امیال اندازدستزیست و محیط

یش ندارد و روز به روز بیشتر منابع طبیعی را دستخوش خو

دهد. این روند خود قرار می ریناپذیریسی هایطلبزیادی 

باره یافت تا به یکی دوم قرن بیستم باید ادامه میتا نیمه

انسان متوجه بشود که با این روند دیگر زمینی برای زندگی 

به بعد بود که مقدمات مباحث  0521ماند. از دهه باقی نمی

 مربوط به توسعه پایدار مطرح گردید. 

مایند نای تعریف میتوسعه گیل توسعه پایدار رابرمن و مک

که نیازهای امروز بشر را بدون ضرر رساندن به نیازهای 

نسل آینده برآورده سازد. براین اساس، مصرف منابع 

محیطی فعلی، نباید سبب کاهش امکان طبیعی و زیست

های آینده شود )پرمن و مصرف این منابع توسط نسل

ر افتاد که (. با این ایده بشر به این فک0955گیل، مک

زیست و با چگونه مسیر توسعه را بدون تخریب محیط

وری پی بگیرد. ذیل توسعه پایدار مباحث بیشترین بهره

دیگر مانند توسعه انسانی، توسعه اجتماعی، توسعه  متأخر

عدالت محور و... نیز مطرح گردید. تمامی تلاش این جریان، 

 قرن در نظر گرفتن تمام ابعاد انسانی است که توسعه

آن،  مؤلفهترین نوزدهمی از آن غافل گردیده بود و مهم

 گردد. محیطی قلمداد میی زیستمؤلفه

 0595زیستی در سال المللی محیطاولین کنفرانس بین

برگزار شد. هدف اصلی این کنفرانس تشکیل یک اتحادیه 

عنوان یک اهرم مؤثر برای طرح مسائل جهانی به
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جلب توجه افکار عمومی و المللی و محیطی بینزیست

ها در گذاری آنها در جهت سیاستتأثیرگذاری بر دولت

 این زمینه بود.

میلادی با ادامه روند مخرب توسعه  01و  51در خلال دهه 

اعتنایی کشورها به مسائل پیش آمده در مسیر رشد و و بی

توسعه خود با اهداف اقتصادی، جامعه جهانی به تکاپوی 

ره اندیشی برای حل این مسائل افتاد. گویا بیشتری برای چا

تری نیازمند تناقض پیش آمده به راهکارهای بسیار جدی

 بود.

های متعدد دیگری برگزار گردید. به همین منظور کنفرانس

با موضوع تلفات ناشی  0555کنوانسیون بروکسل در سال 

با موضوع  0500از آلودگی نفتی، کنفرانس رامسر در سال 

ها و کنفرانس جهانی استکهلم در سال تالابحفاظت از 

تشکیل گردید. برای اولین بار معضل گرمایش زمین  0505

کند در و خطرات ناشی از آن که زمین را تهدید می

ین با وجود ا متأسفانهکنفرانس استکهلم مطرح گردید. اما 

 المللزیست در سطح بینها باز هم وضعیت محیطتلاش

برانت لند رئیس  0550در سال تغییر چندانی نکرد. 

زیست و توسعه در گزارشی، کمیسیون جهانی محیط

زیست را بار دیگر به جوامع تأثیرات مخرب توسعه بر محیط

ی پیشنهاداتی به گوشزد نمود. وی در این گزارش با ارائه

منظور رفع این معضلات، اعلام کرد ما باید به دنبال 

زهای کنونی جهان، ای باشیم که ضمن تأمین نیاتوسعه

های نسل آتی را برای برآوردن نیازهای خود به توانایی

(. این گزارش مقدمه 0905)نصیری،  ندازدینمخاطره 

 021با حضور  0555برپایی کمیسیون جهانی ریو در سال 

 کشور جهان در برزیل را فراهم نمود.

دستاوردهای کنفرانس ریو، تشکیل کنوانسیون  نیترمهماز 

ی اگلخانهدر جهت محدود کردن گازهای  وهواآب تغییرات

کربن، تلاش جهت به حداقل دیاکسیدو کنترل میزان 

ی ، ارائهوحشاتیح، حمایت از هاجنگلرساندن آسیب به 

ی الگوهای ی منظم در جهت ارائههابرنامهو  هااستیس

زیستی در ارتباط با توسعه اقتصادی در مقیاس محیط

در  ی پایدار جهانیخره دسترسی به توسعهالمللی و بالابین

 (.0952بود )آزاد خالصی،  50قرن 

سه سال پس از تشکیل اجلاس ریو که توجه جهانیان را به 

زیست و توسعه معطوف نمود، مشکلات رو به رشد محیط

گیری در وهوا، برای تصمیمهمایش آب 0552در سال 

شد و ای در برلین برگزار خصوص کاهش گازهای گلخانه

وهوایی برای بررسی همایش آب 0550متعاقب آن در سال 

وهوا در های جلوگیری از گرم شدن زمین و تغییرات آبراه

کیوتو ژاپن برگزار شد. در این همایش نیز کشورهای 

اکسید صنعتی متعهد شدند که مقدار پخش گازهای دی

به  5105ای دیگر خود را تا سال کربن و گازهای گلخانه

درصد کاهش دهند که متأسفانه با توجه به ابهامات  2 مقدار

مختلف این دستورالعمل راه گریز از تعهدات برای این 

 (.0959کشورها باز گذاشته شد )دبیر سیاقی، 

بود.  5115کنفرانس بعدی کنفرانس ژوهانسبورگ در سال 

کشور علاوه بر تأکید بر مصوبات اجلاس ریو، در  050سران 

دگی مردم فقیر و جلوگیری از تخریب راستای بهبود زن

زیست جهان تصمیمات جدید اتخاذ گردید )رحیمی، محیط

0955.) 

المللی در این زمینه کنفرانس اما آخرین کنفرانس بین

بود که با تأکید بر معضل گرمایش زمین و  5102پاریس 

. نتیجه این کنفرانس انتشار شد برگزارکشور  055با حضور 

ترین بندهای آن یی بود که از مهموهوای آبمعاهده

توان به تلاش کشورها در جهت کاهش گرمایش زمین می

درصد در سال است. تفاوت  2/0درصد در سال به  5/5از 

های قبلی این است که در مرحله اول این معاهده با معاهده

های اجبار سختی بر اجرای آن قرار گرفته است و در اهرم

زیادی بر روی کشورهای درحال مرحله دوم تأکید بسیار 

 توسعه دارد.

از همان ابتدای به امضا رسیدن معاهده پاریس، کارشناسان 

نامه را به بحث گذاشتند و سیل نظرات تأثیرات این توافق

گوناگون در این باره ثبت گردید. اما تأثیرات اجتماعی این 

نامه بر روی نظام جهانی و کشورهای مجری آن قابل توافق

 نامه پاریس تأثیراتی نیست. بدون شک توافقپوشچشم

اجتماعی کلانی را در پی خواهد داشت. ما در این پژوهش 

 نامه را مورد بررسیسعی داریم تأثیرات اجتماعی این توافق

له این پژوهش این است که این أمس نیترمهمقرار دهیم. 
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ی در روند توسعه کشور ما ایاجتماعتوافق چه تأثیرات 

نامه چه تأثیرات گذاشت؟ و اجرای این توافق خواهد

المللی برای کشور ما اجتماعی در داخل و در سطح بین

نامه چه چشم انداز خواهد داشت؟ و در مجموع این توافق

 اجتماعی را در آینده فراهم خواهد نمود؟

 ادبیات نظری

با گسترش مدرنیته در طی قرون گذشته و حادث شدن 

بینی و سبک زندگی خاص منبعث از آن، مطالب نوع جهان

گرفته است. مدرنیته در کنه خود گوناگونی حول آن شکل

مزایا و معایب خاصی دارد که هرکدام مدافعان و منتقدان 

منصوب به خود را دارد. مدافعان مدرنیته در دفاع از آن به 

عقلانیت در زندگی، گسترش علوم بشری،  گسترش

گسترش تکنولوژی و راحتی و آسایش بشر در نسبت به 

کشند و گذشته و در یک کلام پیشرفت را پیش می

های نسبتاً محکمی نیز در مقایسه با وضعیت پیش استدلال

آمده در نتیجه مدرنیته در زندگی بشر با وضعیت پیش از 

در مقابل منتقدان مدرنیته نمایند. دوران مدرن اقامه می

نمایند. برخی منتقدین های خود را ارائه مینیز استدلال

مانند نیچه و فوکو همان عقلانیتی که مدافعان از آن نام 

برند و معتقدند این عقلانیت برند را به زیر سؤال میمی

های ناشی از یک جنبه زندگی انسان است و مدرنیته جنبه

 ادیده گرفته است. برخی نیز به ماننددیگر زندگی انسان را ن

داری برآمده از مدرنیته و کارل مارکس به نظام سرمایه

نبال کنند و به دمناسبات اقتصادی نابرابر آن انتقاد وارد می

ای از منتقدان نیز به باشند. عدهآلترناتیوی برای آن می

 اند و معتقدند مدرنیتههای فرهنگی مدرنیته پرداختهجنبه

بزار فرهنگی به دنبال تثبیت و افزایش قدرت خود با ا

چنین مکتب باشد. متفکران مکتب فرانکفورت و هممی

ه گیرند. برخی نیز که ببیرمنگام نیز در این دسته قرار می

اند به دنبال بازگشت به عقب و گرایان معروف شدهسنت

احیای دوران پیشامدرن یعنی دوران سنت هستند. اما یکی 

ترین نقدهای وارده به مدرنیته مربوط به بحران از اساسی

محیطی به وجود آمده ناشی از گسترش سبک تفکر زیست

 مدرن در تقابل با طبیعت است.

هانری لوفور مواجهه انسان با طبیعت را با تبیین روند 

انیت لوفور پیشرفت عقلکند. تبدیل روستا به شهر بازگو می

م رفته خوشایند و مثبت ای روی هعنوان توسعهعلمی را به

 گوید:نگرد. لوفور مینمی

توان از این تصور گریخت که طبیعت به بغیرممکن است 

ی ضد طبیعت در حال تباه شدن است. در دوران واسطه

مدرن، افزون بر خدا، طبیعت نیز در حال مردن است. انسان 

ا هبرد و شاید گذشته از اینها را از بین میدارد هردوی این

  (.Lefebver, 1991) شودکب خودکشی میمرت

در نتیجه بیگانگی ما از طبیعت از دید لوفور در فهم دوگانه 

مان با محیطی که در آن زندگی ما از خودمان و رابطه

شود. جامعه مدرن ورای از نیازها، امیال کنیم، آشکار میمی

مان برای غلبه بر طبیعت و استفاده از آن آفریده و توانایی

شود. لوفور به دنبال بررسی تضادی آشکار در روابط می

میان طبیعت و فرهنگ است. او دو تضاد در این رابطه ذکر 

دهی کند. تضاد اول به قدرت دائمی انسان به شکلمی

انتزاعی به طبیعت در زندگی روزمره که در هنر، نمادها و 

ها که در درون فضای شهری نمایان تصاویر و فرهنگ

دوم نیز (. تضاد Lefebver, 1995گردد )میبوط شود، مرمی

های او در طبیعت، به فارغ از جایگاه انسان و پرکتیس

گردد که بر فرایند ها و رویدادهایی مرتبط میزمان

کنند. لوفور معتقد است در مدرنیزاسیون پافشاری می

اوت از ای متفمدرنیته یکی شدن دوباره با طبیعت به شیوه

یکی شدن ینادهد. داد، روی مییمچه در گذشته رخ آن

دوباره، درون و پیرامون بازسازی ناتمام تصویری سانسور 

گیرد یر و سودمند از طبیعت شکل میپذانعطافشده، 

 (.0955)ژلنیتس، 

پیامد این تضادها از نظر لوفور در این است که طبیعتی که 

بازسازی  در حال نابودی است حالا باید در سطح دیگری

(. شهر، urbanیعنی شهر )« طبیعت ثانوی»در سطح  :شود

ضد طبیعت یا ناطبیعت و با این حال طبیعت ثانوی است 

دهد. طبیعت به منزله تمامی که از جهان آینده خبر می

ر فضا اند و دهایی که نسب به یکدیگر بیرونیخاص بودگی

ه روند. طبیعت جای خود را بشوند، از بین میپخش می

در (. Lefebver, 1991دهد )میفضای تولیدشده شهر 

یابد، نظم جدیدی از نتیجه آنچه دید لوفور پرورش می
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هستی، واقعیت اجتماعی و فضایی است که به شکل 

جداناشدنی به رشد، توسعه و تسلط نهایی شهر بر تمام 

های دیگر سازماندهی روابط اجتماعی گره خورده شکل

روستا و دوران پیشامدرن این روابط است. در حالی در 

 ها مجبور بهگردید و انسانتحت نظم طبیعت تنظیم می

 تطابق خود با آن بودند.

سازی نقش فضاهای لوفور تحلیل خود را با مشخص

 داری با توجهتولیدشده شهری در حفظ و رشد نظام سرمایه

گیرد. اما بحث طبیعت های فرهنگی جدید پی میبا نظام

داری ید هاروی با مطرح نمودن هفده تضاد از سرمایهرا دیو

هفده تضاد و پایان »کند. هاروی در کتاب دنبال می

داری توأمان با حفاظت توسعه نظام سرمایه« داریسرمایه

داری ترین تضادهای سرمایهزیست را یکی از ریشهاز محیط

داند که به هیچ عنوان برطرف نخواهد شد. با این حال می

داری ید طولایی در مواجهی عتقد است سرمایهاو م

ه ی و طبیعی دارد. وقتی بشناختبومآمیز با مسائل یتموفق

ای که تا پیش از این از سقوط یمنطقهای بینییشپتمامی 

ویم شیمنگریم، متوجه یمداری در تضاد با طبیعت یهسرما

 و اندبودهها امروز تا چه حد ساده لوحانه بینییشپکه آن 

 اند.یوستهنپوجه به وقوع یچهبه

هاروی معتقد است سرمایه تضاد خود را با طبیعت حل 

 یآمادهی که ابالقوهکرده است و به آن به دید یک منبع 

محیطی را به یستزنگرد. سرمایه مسائل یممصرف است 

بزرگی تبدیل کرده است و از این راه نیز به  وکارکسب

داری در تعقیب سود به یهاسرمپردازد. یمانباشت سود 

دنبال آن است که از دیالکتیک تغییر انسان از مجرای تغییر 

 (. 0959ی کند )هاروی، برداربهرهجهان و برعکس 

 نویسد:یمهاروی در رابطه ادامه روند بازتولید سرمایه 

ی در حال دگرگونی و زنده شناختبومسرمایه نوعی سامانه 

عت و سرمایه به طور دائم ی که در آن طبیاسامانهاست. 

به  ی درست اندیشیدنیوهششوند. این یمتولید و بازتولید 

 (.0959سرمایه است )هاروی، 

ی هافاجعهیرودار گ درگردد سرمایه یماین روند موجب 

اساسی  سؤالمحیطی به حیات خود ادامه دهد. اما یستز

این است که این وحدت متضاد سرمایه و طبیعت به چه 

شکل به وجود آمده است؟ هاروی معتقد است که سرمایه 

چنین تولید مازادی که در سازی طبیعت و همیخصوصبا 

این رابطه به وجود آورده است این مکانیسم را به وجود 

 دآورده که بتواند بیشترین بهره را از آن ببرد. با این وجو

شود که تمام این مسائل منوط به این یمهاروی یادآور 

شود که این تضاد روزی به فروپاشی سرمایه منجر ینم

اهد داری خویهسرمانگردد و این مسئله تا ابد گریبان گیر 

 (.0959بود )هاروی، 

پردازان این حوزه اولریش بک است. بک یکی دیگر از نظریه

ضر در عصر ریسک کند جامعه در حال حااستدلال می

کند که در آن ریسک، دیگر امور جاری مصنوعی زیست می

شود بلکه مداخلات مبتنی بر علم در کار خدا قلمداد نمی

جهان طبیعت دارد به صورت تصادفی مشکلات و خطراتی 

أخر یته متمدرنکند. بنابراین علم و سیاست در را ایجاد می

شی از سرگرم دست و پنجه نرم کردن با مشکلات نا

ی پیشین هستند. مداخلات بیش از حد خوش بینانه

ای از راه حل مشکلات و تولید مشکلات جدید شکل یرهزنج

گرفته است که به موجب آن مداخلات علمی با هدف غلبه 

های جدید ختم محیطی به ایجاد بحرانبر مشکلات زیست

 شوند.می

 ی نوینی در سطح اجتماعی در حالهافرمدر همین حال، 

که در آن مردم در حال از دست دادن باورشان  اندگسترش

ی مرجعیت هستند و ادراک و بینش خود را هافرمبه تمام 

ای سرنوشت خود ها به طور فزایندهسازند. آنخودشان می

ی زنند و این نه تنها نتیجهرا به دست خود رقم می

اعتمادی به تمام اشکال مرجعیت، بلکه یک نوع جدید بی

ی مدرن نیز است که در آن مردم فردگرای در جامعهاز 

 زنند.ای از آینده خود را رقم میبخش عمده

چنین با توجه به وضعیت فعلی هم« آمیزجامعه مخاطره»تز 

قشربندی اجتماعی و وضعیت آن در آینده دارای اهمیت 

کند که این حد از ریسک است. بک برای مثال عنوان می

دوران معاصر است. شاید بهترین ساخت دست انسان در 

ی نیروگاه مثال ابر رادیواکتیوی بود که در اثر حادثه

ای از لندن را تحت چرنوبیل به وجود آمد و بخش گسترده

د و انتأثیر قرار داد. شاید این نشانه وقایعی بود که در راه
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محیطی جدید که زندگی تمام جمعیت را خطرات زیست

 کند.تهدید می

آمیز، شهروندی ولریش بک برای جامعه مخاطرهراه حل ا

گوید دولت ملت در مقیاس جهان وطنی است. او می

سیاست ناکارآمد است و در شهروندی جهان وطنی مردم 

دانند، بلکه خود یمخود را نه تنها اعضای یک ملت خاص 

یابند. به فرم عنوان اعضای یک جامعه جهانی باز میرا به

است که نه تنها پذیرای بافتی باشد  جدیدی از آگاهی نیاز

شوند بلکه محیطی زاییده میکه در آن بحران زیست

تجربه  اهبحرانتر باشد که در آن این پذیرای بافتی گسترده

 (.  0955شود )بک، میها واکنش نشان دادهشوند و به آنمی

 محیطی است که دریک دیدگاه دیگر مدرنیزاسیون زیست

ادر است با ترکیب با دولت و نهادهای داری قآن سرمایه

های ی مدنی، خود را برای مقابله با بحرانجامعه

زیست اصلاح کند. علم و تکنولوژی ممکن است محیط

ول کشاندن جوامع مدرن به وضعیت نابسامان ؤمس

ها به همان اندازه قادر به بیرون محیطی باشند، اما آنزیست

ی ورطهها به کشیدن جوامع از این وضعیت و انداختن آن

زیست هستند که در آن ای سازگار با محیطیتهمدرن

محیطی به تدریج در حال بالا رفتن استانداردهای زیست

های جدید آگاهی اکولوژیک، مشابه، فرمباشد. به طور 

ای با سازند تا خود را به گونهی مدرن را قادر میجامعه

 هایزیست پایدار وفق دهد. انواع جدیدی از سیاستمحیط

ها و دیگر اعضای مدنی را قادر به پذیرتر نیز، سمنانعطاف

 کنند.گذاری میمشارکت در روند سیاست

ای از ون در حال ورود به مرحلهبه احتمال زیاد جامعه اکن

محیطی است، هرچند که وسعت و مدرنیزاسیون زیست

ای مورد بحث است. اثربخشی این فرآیند به طور گسترده

اما مشکلاتی در این دیدگاه وجود دارد که در بهترین 

 ماند.های ممکن هم باز برجای خود باقی میحالت

 

 هامواد و روش
ش تحلیل محتوای کیفی روش ما در این پژوهش، رو

باشد. تحلیل محتوا به منزله تکنیکی علمی عمدتاً در می

های گوناگون علوم اجتماعی از قرن بیستم رایج شد. شاخه

ی شناسی، علوم سیاسی و روانشناسجامعهجمله ارتباطات، 

های خود به کار گرفتند. تحلیل محتوا آن را در پژوهش

گوناگون، از رویکردهای بیانگر رویکردهای تحلیلی 

گرایانه حدسی و تفسیری گرفته تا رویکردهای برداشت

 .تمند و دقیق اسنظام

 ی درفیو کی کمی هادادهی اساسی میان هاتفاوتیکی از 

و روش  هاعلتی وجوجستاین است که روش کمی، به 

مام ی تهایهمبستگکیفی به دنبال کشف رویدادها و فهم 

(. با این 0905ویداد است )استیک، عوامل موجود در یک ر

ی فرهنگی هانهیزماوصاف، روش کیفی با مطالعات 

سنخیت بیشتری دارد زیرا بنا به طبیعتش با نظام ارزش، 

من، و باورها سروکار دارد )مارشال و راس هاتیذهنساختار 

0950.) 

یکی از تعاریف اولیه و رایج تحلیل محتوا از برلسون است. 

های ظاهری یک پیام در تحلیل محتوا ویژگیبه اعتقاد او 

 کنند. این تعریفمند توصیف میرا به شکل عینی و نظام

برلسون تعریفی کاملا کمی از تحلیل محتوا است. از نظر 

گروهی از محققان، صرف محتوای ظاهری پیام چندان 

ارزشمند نیست و یک پژوهشگر باید استنباط و قضاوت 

و محتوای پنهان یک پیام را توصیف خود را نیز به کار ببرد 

داند و تفسیر کند. فلیپ استون تحلیل محتوا را روشی می

ی عینی و بر اساس قواعد معین، مشخصاتی که به گونه

کند. این تعریف به تحلیل ویژه یک پیام را کشف می

 (.0951محتوای کیفی نزدیک تر است )ایمان و نوشادی، 

اعداد در تکنیک کمی، به به طور اساسی تقلیل متن به 

دلیل از دست دادن اطلاعات ترکیبی و معنا، اغلب مورد 

انتقاد قرار گرفته است. تحلیل محتوای کیفی در جایی که 

یابد. رسد، نمود میهایی میتحلیل کمی به محدودیت

 های تحقیق استتحلیل محتوای کیفی نیز یکی از روش

راوانی دارد و به های متنی کاربرد فکه برای تحلیل داده

ها را به دهد که اصالت و حقیقت دادهپژوهشگران اجازه می

گونه ذهنی ولی با روش علمی تفسیر کنند. عینیت نتایج 

مند تضمین به وسیله وجود یک فرایند کدبندی نظام

شود. تحلیل محتوای کیفی به فراسویی از کلمات یا می

یی را که آشکار ها یا الگوهارود و تممحتوی عینی متون می
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آزماید )ایمان صورت محتوای آشکار مییا پنهان هستند به

 (.0951و نوشادی، 

نامه واحد تحلیل ما در این پژوهش متن توافق

است. تحلیل محتوای کیفی  5102محیطی پاریس زیست

نماید تا به معانی پیدا و پنهان متن به ما کمک می

ه مقوله ن پیش رو بنامه پی ببریم. سپس با تحلیل متتوافق

سازی روی آورده تا از این طریق به بررسی و تحلیل 

 تأثیرات اجتماعی اجرای این برنامه در ایران بپردازیم.
 

 نتایج

کشاااورهای عضاااو، ملزم به ارائه ناامه پاریس طبق توافق

 اکسید کربن خودانتشار دی ای شامل میزان کاهشبرنامه

 («0NDC) مشاااارکت ملی معین»تحات عنوان برنااماه 

 (.5 ، بند9 : ماده5102نامه، )متن توافق هستند

 :شده استبه دو حالت تقسیم NDC روش ارائه این برنامه

 5INDC کشااورهایی که برنامه مشااارکت ملی مدنظر( 0

کربن را قبل از  اکسااایادخود برای کااهش انتشاااار دی

 اند. برای چنیننامه پاریس ارائه کردهپیوساااتن باه توافق

 NDC برنامه، اولین سند مشارکت ملی کشورهایی، همین

 .ها محسوب خواهد شدآن

امه نزمان یا بعد از پیوستن به توافقکشاورهایی که هم( 5

 کنند.می NDCملی  اقدام به ارائه برنامه مشارکت

ایران در تاااری   INDC ساااناد مشاااارکات ملی مادنظر

 رسااید و در تاری  تصااویب هیئت دولت به 51/15/0959

ساااند در دبیرخانه کنوانسااایون تغییر  این51/15/0959

جا که ایران قبل از شاااد. ازآن اقلیم ساااازماان ملل ثبت

نامه پاریس برنامه مشارکت ملی مدنظر پیوساتن به توافق

به اولین تعهد و برنامه  را ارائه نموده اسات، این سند خود

شد. جمهوری اسلامی ایران نیز  رسمی ایران تبدیل خواهد

خود اعلام کرد ( INDC) برنامه مشاااارکت ملی مدنظردر 

اکسااید فرض تداوم وضااع موجود در انتشااار گاز دی که با

صورت کشور به 5191ساال تا BAU9)کربن )ساناریو پایه

و دریافت  هاتحریملغو  شاارطبهدرصااد و  9 غیرمشااروط

                                                           
1. Nationally Determined Contribution 
2. Intended Nationally Determined Contribution 

کربن خود اکسیددرصاد انتشار دی 05خارجی  هایکمک

 .دادرا کاهش خواهد

کیوتوی ژاپن، توافق  در 0550نیز در سااااال  ازاینپیش

ده منعقدش ایگلخانه مشاابهی برای کنترل انتشار گازهای

، ملزم به کاهش یافتهتوساااعهبود که در آن کشاااورهای 

اکسااایاد کربن شااادند و کشاااورهای دی انتشاااار گااز

بعد های مهرومومتوسعه ازجمله چین و هند که در درحال

ل اکسید کربن تبدیهای گاز دیدهندهانتشار ترینبزرگبه 

 حالبااینانتشاااار نداشاااتند.  شااادند، تعهدی به کاهش

چون آمریکا از پیوستن به آن یافته همکشاورهای توساعه

اساااترالیااا نیز پس از پیوساااتن بااه  و کردنااد خودداری

را  این کشااورها پیمان کیوتو .نامه، از آن خارج شاادتوافق

 کردند.میمانعی برای توسعه خودارزیابی 

قانون اساسی، پیوستن نهایی ایران به  00ر اسااس اصال ب

تصااویب مجلس شااورای اساالامی  نامه منوط بهاین توافق

 نامه پاریس نیز در تاری اسااات. کلیاات و جزییاات توافق

تصااویب نمایندگان رسااید و این مصااوبه  به59/15/0952

قانون اسااسی فرستاده  برای اعلام نظر به شاورای نگهبان

. شورای نگهبان به دلیل نقص مستندات مورداشاره در شد

ناامااه پاااریس، این لااایحاه را باه کمیسااایون توافق متن

 .کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارجاع داد

این طور که در اهداف توافق نامه ذکر شاااده اسااات همان

معاهده موجب اصالاح الگوی مصارف، کاهش آلودگی هوا، 

جادید به  هاایفنااوری انتقاال جلوگیری از تغییر اقلیم،

المللی خواهد های بیندریافت کمک ساااززمینهکشااور و 

ه نامکه توافق توان نادیده گرفتاز سااوی دیگر نمی .شااد

سازی داشت: زمینه در پی خواهد نیز پاریس عواقب زیر را

برای کاهش رشد اقتصادی، الزام در اجرای تعهدات، ایجاد 

ایجاد بار مالی، وابستگی برای تحریم علیه ایران،  ایزمینه

 .در نفت و گاز از دست رفتن مزیت نسبی کشور و فناوری

ر ذخای ظرفیت بالای»در اسااناد و قوانین بالادساات کشااور 

از آن در مسااایر  گیریبهرهلزوم »و « نفت و گاز کشاااور

اساات که این موارد با  همواره موردتوجه بوده ،«پیشاارفت

 دلایل دیگرپااریس مغاایر هساااتناد. ازجمله  نااماهتوافق

3. Business as usual 
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افزایش صاااادرات گاااز، برر، پتروشااایمی و  توان بااهمی

ت نف های تولیدحفظ و توسااعه ظرفیت های نفتی،فراورده

افزایش ظرفیت تولید صاایانت شااده نفت و گاز در  وو گاز 

ید اکساشاره کرد. کاهش انتشار دی های کلی نظامسیاست

رف نفت و گاز و متعاقباً تقلیل کربن به معنای کاهش مصاا

هایی مانند نیروگاه، پالایشااگاه و مندی از زیرساااختبهره

پذیرش  به همین دلیل های صاانعتی اساات کارخانه دیگر

ر کشااو تواند مانع تحقق اهداف کلاننامه پاریس میتوافق

 .شود

نامه امکان باا اجرای این توافقطبق مااده اول متن تعهاد 

ی در قالب کاهش اساااتفاده از نفت و هایمحدودیت ایجاد

های پتروشاایمی و مجتمع ها،ها، پالایشااگاهگاز در نیروگاه

وجود دارد. علاوه بر  کننده صاانعتی نفت و گازهر مصاارف

نامه پاریس به سمتی است که پیشرو در توافق این مسایر

کاهش انتشاااار  در آیناده احتماال وضاااع تدابیری برای

ی هامالیات و دریافت سهمیهاکسیدکربن در قالب اخذ دی

فراهم است که این امر موجب افزایش بهای  انتشاار کربن

 .کالاهای تولیدی این صنایع خواهد شد

های تولید صاانایع در تمام ترین نهادهانرژی یکی از اصاالی

توسااعه نیز در درحال رود و کشااورهایدنیا به شاامار می

 و مساایر پیشاارفت خود نیاز مبرمی به مصاارف نفت، گاز

که این امر سااایر صاااعودی در تولید  سااانگ دارندزغال

عنوان نمونه رشاااد به اکساااید کربن را به دنبال دارد.دی

 و رشد انتشار گاز اخیر هایسالاقتصاادی کشور چین در 

اوه، علتشاخیص است. بهاکساید کربن این کشاور قابلدی

یافته مانند اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه توسعه کشورهای

 ترینبزرگ ز باه دلیال تولیادات صااانعتی فراوان، جزونی

اکسااایدکربن در جهان به شااامار تولیدکنندگان گاز دی

 اکسید کربن متناظرتولید دی روند. در ایران نیز میزانمی

 .با توسعه اقتصادی افزایش داشته است

در فرآیند توسااعه اقتصااادی کشااور که با مصاارف بیشااتر 

ازجمله صنعت و خدمات ای مختلف هسوی بخش انرژی از

کربن کشااور نیز  اکساایدهمراه اساات، مقدار انتشااار دی

یابد. با توجه به رکود حاکم بر صنعت کشور از افزایش می

های اقتصااادی سااال تاکنون که تحریم 5101های سااال

 توان مساااباب آن دانسااات  روند انتشاااارمی را 5100

 اکساایدکربن در کشااور در این دوره کند بوده اساات.دی

معنی پذیرش رشد پایین ز این رو فرض ادامه روند فعلی ا

نوعی ایجاد محدودیت در اقتصااادی اساات که در عمل به

که شود. درصورتیتوسعه و رشد اقتصادی تلقی می مسایر

رشاد اقتصادی  5191 تا 5150های بین کشاور در ساال

ساله قبل از آن را تجربه کند،  بیشاتری نسبت به دوره ده

های اکساید کربن نسبت به روند سالدی میزان بیشاتری

تعهد  قبل منتشاار خواهد شااد که این امر به معنی نقض

که رشد دیگر، درصاورتیعبارتبه .نامه پاریس اساتتوافق

 درصد 5 از 5191 تا 5150های طی سال اقتصاادی ایران

ربن ک اکسیدها میزان دیبینیتجاوز کند، بر اسااس پیش

اریس نامه پتعهد خود در توافقتولیدی بیشتری نسبت به 

یا باعث افزایش هزینه برای  خواهاد داشااات کاه این امر

شاااود و یااا نقض تعهاادات و تبعااات اجرای تعهاادات می

 .آوردسیاسی مربوط به آن را به دنبال می- حقوقی

باا فرض تاداوم وضاااع موجود، ذخایر نفت و گاز ایران به 

 ،هسااتندبرداشاات  قابل دیگر سااال 000 و 001ترتیب تا 

دیگر و کل قاره  سال 09که کشور امریکا تنها تا درصورتی

دیگر  سال 01تا کمتر از  -احتسااب روسایه بدون –اروپا 

ه شوند ک مندتوانند از ذخایر انرژی زیرزمینی خود بهرهمی

این باه معنای مزیت ایران در انرژی نفت و گاز اسااات. با 

حجم انتشاااار گاز نامه پاریس، ایران باید از توجه به توافق

بکاهد و میزان مصرف انرژی را در داخل  اکساید کربندی

ید تول هایکنترل کناد که این امر به معنی افزایش هزینه

 .و یا کاهش کل مصرف نفت و گاز است

 ناامه پاریس،یکی از نقااط ضاااعف و خطرات بزرگ توافق

 گردد.ساازوکارهای نظارتی اسات که در آینده تصویب می

 شده است اشاره هاییکمیتهبه  نامهتوافق متن 02در ماده 

 از سوی شدهارائه هایبرنامهپیگیری اجرای  ولیتؤکه مس

در متن  کشااورها را بر عهده دارد  اما سااازوکار این کمیته

 اًکامل طوربهنامه نامشخص است. درواقع این موضوع توافق

نامشخص باقیمانده است و کشورهای  و شادهمطرحمبهم 

نده در آی دقیق چه اتفاقی طوربهکه  دانندنمیعضو پیمان 

 .خواهد افتاد
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 مدنظر خود، برای( INDC)ایران در مشااارکت ملی معین 

دلار و  میلیارد2/00رسااایدن به اهداف موردنظر به حدود 

 2/25 بربالغانتشاااار  کاهش هایبرنامهدر خصاااوص کل 

نامه متن توافق . درنیاز دارد گذاریسااارمایهدلار  میلیاارد

یافته موظف هستند که به کشورهای توسعه آمده است که

مه، ناد )متن توافقتوسعه کمک مالی کننکشورهای درحال

باوجوداین تصااریح اما برای اجرای (. 5، بند 0: ماده 5102

ست ا نشده تعریف سازوکار عملی دقیقی گونههیچاین امر 

یافته در چه زمانی و نیست که هر کشور توسعهو مشخص 

توساااعه کمک مالی درحال چه میزان و به کدام کشاااور

خود موظف به  خواهاد کرد. باا توجاه به این ابهام، ایران

در  شاادهمشااخصهای هنگفت تحقق اهداف تأمین هزینه

. این مشااکل در مورد اساات معین مدنظر مشااارکت ملی

ته یافرا کشورهای توسعهانتقال فناوری نیز مطرح اسات زی

راحتی در اختیااار کشاااورهااای علم و فناااوری خود را باه

 گذارند.توسعه نمیدرحال

نااامااه امکااان خروج از این توافق چگونگی 55در ماااده 

امکان خروج تا سااه  ،55 ماده 0بند  اساات. در شاادهبیان

سااال پس از پذیرش آن از کشااورهای عضااو ساالب شااده 

قیق ساااازوکاار تنبیهی تعیین د اسااات. باا توجاه عادم

این ( 9بند  05و ماده  9بند  02)ماده  دربنادهای مرتبط

وجود دارد کاه متقااضااایاان خروج زودهنگام از  امکاان

 نامعلوم شوند.هایی جریمهمعاهده، متحمل خسارات و 

 پاریس نامهتوافقاجتماعی  راتیتأث

 9کاه مطرح شاااد، برناامه ایران برای کاهش  طورهماان

کاهش  تواند موجبای، میدرصدی انتشار گازهای گلخانه

شاااود که این  میلیارد ریال 55111ارزش تولید به میزان 

از اقتصااااد کشاااور را شاااامل  05/0میزان چیزی در حد 

درصدی انتشار  05شود. این در حالی است که کاهش می

ای در کل اقتصااااد موجب کاهش ارزش گاازهای گلخانه

میلیارد ریال خواهد بود  صد و هشتاد هزارتولید به میزان 

درصااد از حجم اقتصاااد  0/ 5که این میزان چیزی در حد 

با در  ،دیگربیانبه(. 0952)نظری، شود کشور را شامل می

ای از رشد اقتصاد نظر گرفتن این موضاوع که بخش عمده

ایران، مبتنی و وابساااتاه باه نفت هسااات، کاهش میزان 

ایران موجب کاهش رشاد اقتصادی برداشات و تولید نفت 

در  .کشاااور و درنتیجه کاهش درآمدهای ملی خواهد بود

ای هاین شرایط بیشترین کاهش حجم تولید متوجه بخش

ونقل، اسااتخراج نفت خام، گازهای طبیعی و سااایر حمل

 ت.درصد اس 02معادن و بخش کشاورزی هرکدام با 

ند طور طبیعی نیازمبه ،پاذیرش تعهادات کاهش انتشاااار

های رشد و توسعه اقتصادی است که بازنگری در سایاست

هایی بر اقتصاد کشور منجر شود تواند به تحمیل هزینهمی

ای یا باید بر چراکاه برای کااهش انتشاااار گازهای گلخانه

های مختلف اقتصادی محدودیت اعمال سطح تولید بخش

های مورداساااتفاده در شاااود و یا باید سااااختار و فناوری

. بنابراین کشور برای اجرای اصلاح و نوسازی شوندصانایع 

تعهدات خودت در مرحله اول باید مصااارف نفت و گاز را 

ی فسیلی هستند کاهش دهد و همچنین هایانرژکه جزء 

در صاااورت اجرای این توافق، درآمدهای نفتی کمتری در 

 اختیار داشته باشد.

در صاورت تحقق چنین شارایطی و محدود شدن امکانات 

صااادی دولت در زمینه اجتماعی به بحران مشااروعیت اقت

. در شااارایطی دولت باید منافع طبقه بالا را گرددیمدچار 

نماایاد، مناافع طبقاات پاایین اجتماعی را نادیده  نیتاأم

. در این شاارایط دولت از سااوی مردم مورد هجو انگاردیم

ی مردم، نارضاااایتی و تفاوتیبو حاصااال آن  ردیگیمقرار 

. دابییمهمچنین پیشااانهاد برای اصااالاح و تغییر افزایش 

مجبور بااه در نظر  آماادهشیپدولاات برای جبران وضاااع 

گرفتن ساااوبسااایاد و یااراناه برای طبقات پایین جامعه 

  در حاالی باا محدود شااادن درآمدها امکان این گرددیم

ت وعیو در نتیجه بحران مشار دینماینمرا نیز پیدا  حلراه

و همچنین طبقات پایین جامعه با  ابدییماجتماعی شدت 

 خواهند شد. مواجهمسائل مضاعفی 

ی سااایااسااای، اقتصاااادی، اجتماعی و هااناهیزمتماام 

ی به صاورت سایستماتیک با هم در ارتباط طیمحساتیز

 تواندیم هانهیزماز این  هرکدامهستند و اقدام در محدوده 

یش داشاااته باشاااد. این نتایج متفاوتی در هر حوزه در پ

 تواندیمشااارایط در کنار محدود شااادن رشاااد توساااعه 

سارنوشات نامعلومی برای کشور رقم بزند. به همین دلیل 
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ی و اقتصاااادی طیمحساااتیزی هانهیزممحادودیات در 

که تجربه ثابت نموده است به معضلات اجتماعی  طورهمان

یک جامعه را مورد تهدید  تواندیمکه  زندیمعمیقی دامن 

 قرار دهد.
 

 بحث
طبق گزارش رسامی دبیرخانه تغییرات اقلیم سازمان ملل 

در  5105اکساید کربن در سال متحد، سارانه انتشاار دی

جهان قرار دارد  در  90تن اسااات و در رتبه  55/5ایران، 

اکسید کربن در ایالات متحده حالی که سارانه انتشاار دی

تن اساات و در رتبه  02/05معادل  5105آمریکا در سااال 

 0جهان قرار دارد. 09

با این حال آمریکا با گذشات یکساال از امضای توافق نامه 

در کنار آمریکا دیگر کشورهای پاریس از آن خارج گردید. 

اند، دارنده منابع نفت و گاز رفتار مشابهی را در پیش گرفته

علمی این های به عنوان نمونه روساایه اعلام کرده، در پایه

توافق سااوالاتی وجود دارد که نیازمند بررساای اساات، لذا 

 5105بررسی این توافق را در مجلس دومای خود تا سال 

به تأخیر انداخت. عربساتان و قطر نیز با وجود پیوستن به 

توافق پااریس از ارائه هرگونه تعهد قابل ارزیابی خودداری 

ابع ملی خود مندی از مناند تا مانعی در مسااایر بهرهکرده

نداشاته باشاند. در این شرایط ایران که در مجموع منابع 

 تعهداتی سنگینی ،نفت و گاز، رتبه نخست در دنیا را دارد

 میلیارد دلار هزینه در پی دارد. 25ارائه داده که اجرای آن 

های تولید و درساات اساات که اتلاف انرژی در زیرساااخت

در  وریرتقای بهرهتوزیع انرژی کشورمان بسیار بالاست و ا

شااایانی به امنیت و آینده انرژی تواند کمک این حوزه می

اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که ما   کشاورمان کند

و پیشاارفت هسااتیم و هنوز اوج  توسااعهدرحالکشااوری 

 .ایمتوسعه را رد نکرده

توان وری نمیحتی با وجود افزایش بهره باه عباارت دیگر

صنعت کشورمان انتظار توقف داشت. از  در شرایط فعلی از

 0مصرف نفت خام کشور از حدود   5109تا  0559ساال 

میلیون بشکه نفت خام رسیده  5میلیون بشکه به بیش از 

                                                           
1 http://paris-agreement.ir/2016/04/06 

اسات و این سایر صاعودی تا رسیدن به نقطه اوج توسعه 

دهد برای کشور ما ادامه خواهد داشت. مطالعات نشان می

سااال گذشااته  52که مصاارف نفت خام در کشااور ما در 

درصاد رشاد داشااته است، حال متعهد  9ساالانه بیش از 

ه ند ککشادن به چنین توافقی این سااؤال را برجسته می

آیا واقعاً سایساتم سایاستی و اجرایی صنعت در کشور ما 

این توانایی را دارد که بدون آساایب به مساایر توسااعه و 

 05تا  9ای را از صاانعتی شاادن، انتشااار گازهای گلخانه

 ها کاهش دهد؟تحریم درصد در صورت عدم وجود

وری از طرفی باید تأکید کرد که اگر موفق به افزایش بهره

ای را باید کاهش انتشار گازهای گلخانه ،ازم نشویمقدر لبه

های صااانعتی جبران کنیم و این یعنی از کااهش فعالیت

در فرآیند توسااعه . ترمز رشااد توسااعه و افزایش بیکاری

ای هسوی بخش اقتصاادی که با مصارف بیشاتر انرژی از

مختلف ازجملاه صااانعت و خدمات همراه اسااات، مقدار 

ا توجه یابد. بر نیز افزایش میکربن کشو اکسیدانتشاار دی

تاکنون  5101های به رکود حاکم بر صنعت کشور از سال

توان مسبب آن می را 5100های اقتصادی سال که تحریم

اکسیدکربن در کشور در این دوره دی روند انتشار ،دانست

 کند بوده است.

معنی پذیرش رشاااد از این رو فرض اداماه روند فعلی به 

نوعی ایجاد محدودیت است که در عمل بهپایین اقتصادی 

شاااود. توساااعه و رشاااد اقتصاااادی تلقی می در مسااایر

رشد  5191 تا 5150های بین که کشور در سالدرصورتی

ساااله قبل از آن را اقتصااادی بیشااتری نساابت به دوره ده

ند اکسید کربن نسبت به رودی تجربه کند، میزان بیشتری

 این امر به معنی نقضهای قبل منتشر خواهد شد که سال

که دیگر، درصورتیعبارتبه .نامه پاریس اساتتعهد توافق

 5 از 5191 تا 5150های طی سال رشاد اقتصاادی ایران

 یداکسمیزان دی ،هابینیتجاوز کند، بر اساس پیش درصد

نامه کربن تولیدی بیشاتری نساابت به تعهد خود در توافق

ث افزایش هزینه یا باع پاریس خواهد داشااات که این امر

شاااود و یا نقض تعهدات و تبعات برای اجرای تعهدات می

 پذیرش .آوردسیاسی مربوط به آن را به دنبال می- حقوقی

http://paris-agreement.ir/2016/04/06/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%25
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طور طبیعی نیازمند بازنگری در به ،تعهدات کاهش انتشااار

 تواند بههای رشد و توسعه اقتصادی است که میسایاست

ه ر شود چراکمنج نیز هایی بر اقتصاد کشورتحمیل هزینه

ای یا باید بر ساااطح برای کاهش انتشاااار گازهای گلخانه

های مختلف اقتصااادی محدودیت اعمال شود تولید بخش

های مورداسااتفاده در صاانایع و یا باید ساااختار و فناوری

. بنابراین کشور برای اجرای تعهدات اصلاح و نوسازی شوند

ء خود در مرحلاه اول باایاد مصااارف نفت و گاز را که جز

ی فسااایلی هساااتند کاهش دهد و همچنین در هایانرژ

صاااورت اجرای این توافق، درآماادهااای نفتی کمتری در 

با محدود شاادن درآمدها در نتیجه  اختیار داشااته باشااد.

و در  ابدییمشدت  برای دولت بحران مشروعیت اجتماعی

این بین طبقات پایین جامعه با فشار اقتصادی و اجتماعی 

 هند شد.خوا مواجهمضاعفی 

به دوران  افتهیتوسااعهاین در حالی اساات که کشااورهای 

 کدامچیهاند و مسااائل ذکر شااده پساااصاانعتی گذر کرده

 ماماًتنامه پاریس شود و گویی توافقها نمیآن ریگ بانیگر

قرار گرفته اسااات.  توساااعهدرحالبر دوش کشاااورهای 

داری ید سااارمایه»، شاااودیمکه هاروی متذکر  طورهمان

ی، شاااناختبومطولایی در مواجهه موفقیت بار با مساااائل 

 هاندهیآلای از منابع طبیعی، توان جذب مندبهرهجدای از 

یت ، نابودی تنوع زیستی، کیفبومستیزیا مقابله با تباهی 

« دارد. هااانیادر حااال کاااهش هوا، زمین، آب و ماااننااد 

وژی امروزه به ( پیشااارفت دانش و تکنول0959)هااروی، 

در حال افزایش است که باز هم به قول  زیانگاعجابحدی 

ی گذشاااتگان در خصاااوص به زانو هااینیبشیپهااروی 

داری امروز بسیار ساده لوحانه به نظر درآمدن نظام سرمایه

که اگرچه این تضاد  دینمایم. او به درستی اشاره رسادیم

ی کنار آمدن با هااراهاماا  گرددینمباه هیچ عنوان مرتفع 

ی بر روی هاانسااانطبیعت و ساارمایه به اندازه چند برابر 

. تا جایی که امروز بشار به سوی اندشادهزمین اندیشایده 

ی قدم گذاشااته اساات که دگرگون اماده گذاشااتن کنار

ی کشف شده از سوی او در دویست ساله مادهترین کننده

تا به  را منبع انرژی که بشر نیتربزرگگذشته بوده است. 

 اینجا رسانده است یعنی نفت.

ای به این که در شااارایط کنونی از هر زاویهکلاام آخر این

توان آن را برای توساااعه اقتصاااادی و توافق بنگریم نمی

. برای اجرای این توافق و عدم صنعتی کشور مفید دانست

تجاوز از درصااد انتشااار تعهد داده شااده، باید نرخ توسااعه 

درصد تجاوز نکند. این نرخ پایین عملا  5ساالانه کشاور از 

کشاور ما را از رسایدن به کشورهای پیشرفته جهان عقب 

چنین در زمینه اجتماعی باعث ایجاد عقب می انادازد. هم

ماندگی و فشاااار بر طبقه پایین جامعه با شااادت گرفتن 

 بحران مشروعیت برای دولت می گردد.
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Abstract 
In the middle of the twentieth century, human realized that if they continued to exploit nature 

in order to achieve their development goals, they would no longer be left with natural 

resources to continue their lives. To this end, it was considering ways to increase the 

productivity and conservation of natural resources while continuing to develop. An idea that 

became one of the most important aspects of the concept of sustainable development. Several 

conferences on environmental protection have been held in the country's development process, 

the last of which was the Paris Conference 2015 with the participation of 198 countries and 

the issuance of the Paris Agreement. The implementation of this agreement will have many 

multilateral effects for the committed countries. In this study, the social implications of the 

implementation of the Paris Agreement, which Iran is committed to doing, will be examined. 

The method used is the analysis of qualitative content, which is done by analyzing the text of 

the agreement. The results indicate that Iran to impelement this agreement and not to exceed 

its greenhouse gas emissions, its annual development rate should not exceed 2%. This low 

rate virtually drops our country from reaching the advanced countries of the world. Also in 

the social context, it creates backwardness and pressure on the lower class of the society with 

intensify of the crisis of legitimacy for the government. 
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