
 9     المللی سیاسی بینهای  ثیر آن بر همکاریأکنفرانس اقلیمی پاریس و ت

پورداز   کندش ارنس  هاس دیگور نظریوه   های رتتاری استفاده می ینیترق از قراعد   آ
تراینودها،   سه اصوطالشِ  ،چهار اصطالحی که ذکر لد یجا به ،مطرش در این حرزه

هوا   پردازان کارکرد رژیم گیردش گر هی دیگر از نظریه قراعد   هنجارها را به کار می
هودلی بورل ایون کوارکرد را در      ،طرر مثوال  اند   به دهتفسیر  رد قرار دا ی را نقطه

هوا   داند که به د لو   کندش  ی ماهی  رژیم را اصرلی می ها تعریف می ماهی  رژیم
چورن   کنندش گر هی دیگر هم  ها ا امری را تجریز می لرند   برای د ل  تحمی  می

ر نودهای  ای از قراعود، هنجارهوا      رابرت کرهین   جرزف نای رژیم را مجمرعه
ترانند در موررد یوک مر ورع     ها بازیگران می دانند که در قالب آن گیری می تصمیم

بنوابراین،  ( 344و    346، صش 13۷۹، زاده )سویف  ش اص به تراتقواتی دسو  یابنود   
هوا   هوا   پیموان   المللی مفاهیمی انتزاعی هستند که در کالبد کنرانسیرن های بین رژیم

 ورد    وردی  هوا نیوز بوه    گیرندش این پیموان   رد می عینی  به نشینند   رنگِ تر  می
لرد که صاحب اعتبار لرندش در جهانی  ها باعث می ارزلی ندارند   پیرستن د ل 

هوا بورای حو      د لو   ، وررد  ها بیشتر به هوم پیرنود موی    که هر ر ز مسال  د ل 
 ،هموواری  چگورنگیِ  گیوری  ز همواری هستندش لوو  المللی ناگزیر ا بین مشوالتِ

مر ورعی   ی ها را پیرامرن یوک حورزه   نیازمند بستری اس  که بتراند ر ابط د ل 
 ،هوا  تورین آن  تجلی همین بستر هستند که یووی از توازه  ها   اص سامان دهدش رژیم

 پاریس اس ش رژیم اقلیمیِ
مقابله با گرمایش زمین دلرار اس ؟ پاسخ بوه ایون    ی نهیزم درچرا همواری 

المللوی   بخشی نهادهای بوین لرد که بر اثر کلیدی آغاز میغیر ال با بررسی د  متؤس
تراتوق   کوه آیوا   دیگور آن    سر کیهای همواری در  گذارند: مناتع   هزینه ثیر میأت

هرچوه   ؛  ورش دارای اهمیو  اسو     ها به نسب  مناتع به هزینه شقابلی  اجرا دارد
در حفو  ایون    یمسواع  کیتشرها برای یاتتن راهی جه   انگیزه ،نسب  باالتر بالد

هوای محلوی      هوا، د لو    له در مررد د ل ئدستا ردها بیشتر  راهد بردش این مس
همواری دارای  چراکه ،ها نیز دارای اهمی  اس  اتراد صادق اس ش اما سطح هزینه

ها باال بالد، اگر سایر لرکا سهم اقدام  رد از تراتوق   زمانی که هزینه شریسک اس 
متضورر   یطررجود  به پذیرند، میهزینه را هایی که اقدامات پر د ل  ،را انجام ندهند


