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

سوهم چنودانی در    یمانودگ  عقوب  ی  اسوطه  بوه حتی پس از استقالل نیوز   ها آناکثر 
 ،ر مذاکرات پیرامرن ح  مشو  تغییرات اقلیمید چنین هم شآالیندگی زمین ندالتند

دالتندش این ا تالف بوین   دیتأک اتتهی ترسعههمیشه بر مسئرلی  تاریخی کشررهای 
   مقرر لد در قالوبِ  ،تجلی یات  1۹۹۷کیرتر به سال  پر تو لمال   جنرب در 

ای  ورد    انوه  بایود از حجوم گازهوای گو      اتتوه ی ترسعهاین رژیم تقط کشررهای 
تا حق ترسعه برای کشررهای جنرب محفرظ بمانودش اموا ایون ر ش یوک      ؛ندبواه

زموین را بوه  طور     الوال اساسی دال ؛ منطقی نبرد که بر ی کشوررها سوالم ِ  
مهوم   ی انودش نوتوه   چنین کورده  درگذلتهبا این ترجیه که دیگران نیز  صرتاً ،اندازند

بنودی   رها در طبقوه رژیوم کیرتور تقوط تعوداد انودکی از کشور       که در قالبِ اس  آن
ای  رد را کاهش   انه   ملزم لدند که نشر گازهای گ  ،قرار گرتتند ها اتتهی ترسعه
 ترسوعه  درحوال دیگر یعنوی کشوررهای    ی   عمده کشررهای جهان در طبقه شدهند

دانستندش ایون   ای آزاد می  انه قرار گرتتند    رد را برای هر میزان نشر گازهای گ 
گوذاری   نیوز هموین تفوا ت     یو درنهاگذاری جزء قراعد رژیم کیرتر برد    تفا ت

ای آن د ران   انوه  نشوردهنده گازهوای گو     نیتور  بزرگ عنران بهآمریوا  ،باعث لد
بوه   ،رژیم کیرتر را منصفانه نداند   از آن  ارج لردش  ر ج آمریوا از ایون پیموان  

یا از پیموان  وارج لودند   یوا      ها آنتسری پیدا کرد   نیز کشررها بر ی دیگر از 
د م پیمان کیرتر الزامی را بپذیرندش آمریوا با  ر ج از  ی حا ر نشدند برای مرحله

که منعوی بورای    ،کشررهای جهان پیرس  نیتر کننده آلردهکثیری از  کیرتر به جمعِ
ژیمی که نشور دهنودگان اصولی    ناگفته پیداس  ر شای ندالتند  انه نشر گازهای گ 

ترانود مشوو  گرموایش     نموی  ،ای را در لمرل  رد ندالته بالود   انه گازهای گ 
 لوس   راهد بردش  به محورمزمین را ح  کند   

عل  اصلی لوس  پیمان کیرتر عدم مشارک  کاتی کشررها بورد      اقع در
شوو  را تشودید   ایون م  ،آمریوا   بر ی دیگر از کشررها که از کیرتر  ارج لدند

ای غیور از   جهانی چاره ی جامعه ازآنجاکهاین مشوالت  ی رغم همه کردندش اما علی
تالش کرد که آن  ۲۰۰۹تا سال  ،دید ر ی  رد نمی پیش پر تو عملیاتی لدن این 

ماندن نشس  کپنهاگ جهوان بوه    جهینت یبپس از  ۲۰۰۹را اجرایی کندش اما در سال  


