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؟ نیچن نیاچرا  لان کردش ای  انه ملزم به کاهش نشر گازهای گ  ،االج  معین  رب
منوود  کشووررهای ثوور ت ی آن اسوو  کووه بووا نگوواه بووه گذلووته  مسووئلهدلیوو  ایوون 

مسوئرل اکثور انتشوار گازهوای      هوا  آنانود   هسوتند      اصولی بورده   انتشاردهندگان
  ابزار تونرلرژیک   مالی بورای غلبوه بور تغییورات اقلیموی را       ؛ای هستند  انه گ 

 (Leal Arcas, 2012, p. 2) شدارند
 پر توو  مفواهیم   ،گفتنود کوه     سایر کشررهای پیرس  الف می متحده االتیا

مورردی   ی بیهای تجار ترص  ترسعه درحال  به کشررهای  اس ؛کیرتر ناعادالنه 
کیرتر عودم الوزام    پر تو مشو  اساسی  (Leal Arcas, 2012, p. 4)ش کند را اراله می

مندترین  براساس پیمان کیرتر تقط بر ی از ثر ت کشررها برای کاهش بردش ی همه
کواهش   ۲۰۰8-۲۰1۲ ی ای را در طورل د ره   انوه  کشررها باید انتشار گازهای گ 

، پانزده عضر اتحادیه ار پا، ژاپن، کانوادا،  متحده االتیادادندش این کشررها لام   می
هوای کواهش    لودندش موابقی کشوررها مشومرل محود دی       استرالیا   نیرزیلند موی 

کانوادا    چنین  هم   شهرگز این پیمان را به تصریب نرساند متحده االتیالدندش  نمی
پرجمعیو    های آینده  ردداری کردندش تراتقی که پن  کشورر  نیرزیلند از همواری

ترانسو    نموی  ،گرتو   یبرنمو جهان )چین، هند، آمریوا، اند نزی   برزیو ( را در  
 (Cherry et al., 2014, p. 128)ش مشو  را ح  کند

ای را بورای   اسوتعاره  2«تقارب بوزرگ » در کتاب  رد تح  عنرانِ 1«محبربانی»
ارالوه  المل    نیواز مضواعف بوه هموواری      تضای بین طیلرا رییتغتبیین چگرنگی 

 طورر  بوه مدرن، زموانی کوه کشوررها     لدن یجهانکندش  ی معتقد اس  تا قب  از  می
کردنود، بشوری  بوه لوو       کشرر زندگی موی  صد کی حد دِ در قالبِ ،مجزا از هم

نا گانی از حد د صد قایق جدا از هم مرجردی  دال ش در این لرایط چیزی کوه  
ها جلرگیری  ا از تصادم بین این قایقت بردای از قراعد ایجاد  مجمرعه ،برد ازیمرردن

ها، این قراعد مرتق لدند که یک  رغم بر ی لوس  کندش  ی معتقد اس  که علی
لورایط جهوانی    را برای حد د پنجاه سال ایجاد کنندش اموا امور زِ   باثبات باًیتقرنظم 
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