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کشررها پذیرتتند یک اقودام جمعوی کوه لوام  تموام کشوررهای جهوان بالود را         
های پیشین بورای مبوارزه بوا     لوس  تالش که آنجا ازجایگزین پیمان کیرتر کنندش 

لود توالش ایون پو  هش آن      گرمایش زمین در کنفرانس پاریس به مرتقی  بودل 
چنوین امووان تسوری دادن ایون سوا تار       اس  که کیفی  نی  به این دستا رد   هم

ال ؤ  درنهای  به این سو  ؛المللی را بررسی نماید آمیز به سایر مشوالت بین مرتقی 
المللوی   هوای بوین   ثیراتی بر هموواری أکنفرانس پاریس چه ت ی پاسخ دهد که تجربه

 د؟تراند دالته بال می

 المللی های بین رژیم .1

دقیق    صررت بهمفاهیم آن  آن اس  که ،المل  های بارز دانش ر ابط بین از  ی گی
تراتق همگان بالد تعریف نشده اس ش بنابراین تعاریف مختلف  به لولی که مرردِ

له در مررد مفهرم ئش این مسلده اس   حتی متعار ی از مفاهیم  احد بوار گرتته 
صررت متفا ت   متعار ی تعریف لوده   المللی نیز صادق اس    به ینهای ب رژیم

حسوب رتتوار الگرمنود یوا هنجارهوا         المللی در یک پیرسوتار بور   اس ش رژیم بین
 یدهقوان ) شلورد  رات مصورش تعریوف موی   گورا یوا دسوتررات   مقور      انتظارات هوم 

 (1۵8صش  ،13۹3، یر زآبادیت
 ،المل  سر برآ رد در تضای ر ابط بینها چگرنه  رژیم ی که نظریه در مررد این

ها را برای تبیوین   رژیم ی پردازانی که نظریه  جرد نداردش نظریه یترجه قاب ا تالف 
الملو  را دلیلوی بورای  جورد      نظام بوین   جردِ ،کنند ها استفاده می نرع رتتار د ل 

تری از  صحیح ترانند درکِ می ،ها ها معتقدند که با لنا   رژیم دانندش آن ها می رژیم
کنند   بور رتتوار    ها الگرسازی می که رژیمچرا ؛المللی به دس  آ رند رتتارهای بین

هوا د  دسوته از    پوردازان در پیودایش   اتورل رژیوم     گذارندش نظریه ثیر میأها ت د ل 
آنوان تحورل در    ی ش بوه عقیوده  لومارند  یبرمعناصر ذاتی   عر ی را  :عرام  لام 

  حتی رژیموی توازه    ؛تراند ک  یک رژیم را متحرل کند می ،عناصر ذاتی یک رژیم
 لوی در موررد عناصور عر وی معتقدنود کوه تغییور در ایون عناصور           شرا ایجاد کند

تراند رژیم را متحرل کند   تقط تغییرات اندکی را در مسوال  لوولی   ر نود     نمی
اصوطالش  د   یجوا  بوه ها  رژیم ی پردازان نظریه کندش کراسنر از نظریه رژیم ایجاد می


