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

دات محد دی  انتشار ملوی در پویش گرتتنودش ایون نتیجوه یوک       ظهرر تعه حالِدر
کیرتور کوه    پر توو  کوه از ر ش   ،بازنگری اساسی در رژیم تغییرات اقلیموی بورد  

  به سم  یوک ر ش پوایین بوه     شکرد، د ر برد گذاری متصلب را ایجاد می تفا ت
 شرت  باال   لیره جهانی پیش می

چنودان مشوتاق    ،در نگواه ا ل در کنفرانس پاریس لرایط   سیاسو  جهوانی   
رسویدش   محیطوی بوه نظور نموی     زیس  گرایی برای دستیابی به پیشرت  در چندجانبه

 ۲۰1۵بحران مالی قرار گرتته برد، در سوال   ی که کنفرانس کپنهاگ در سایه حالیدر
هوای   های  ا رمیانه   جریان ترجه جهان به مناقشه مابین ر سیه   ا کراین، جنگ

گرایانه معطورف لوده بوردش     منبعث از آن   ظهرر تر ریسم اسالم ای مهاجرتی ترده
 جوانِ  ،تور  تر ریستی که د  هفته قب  ی یک حمله ی  اسطه بهلهر میزبان کنفرانس، 

گرهوای اقلیموی     ر سیاسی گف صد نفر را گرتته برد، آلفته بردش اما جَ بیش از یک
بوردش لواید از هموه     ۲۰۰۹تر از جر کنفرانس کپنهواگ در سوال    رتته مثب  هم ر ی
هوای  ورد    سنگ ۲۰14سنتی آمریوا   چین در نرامبر  این برد که د  رقیبِ تر مهم

  بیشترین میزان پذیرش را از طریق ر سای جمهررلان به اطالع  ؛را  اکنده بردند
حتی دیپلماسی آمریوا نیز با تمام توران توالش کورد توا راه را      شعمرم رسانده بردند
ا باما از سیاس  اقلیموی   اتق همرار سازد   تجلی آن در تعریفِبرای رسیدن به تر

 نیتور  بوزرگ مودنی آمریووا نیوز     ی میراث بردش در چنین لورایطی جامعوه   عنران به
   ؛هزار نفور در نیریوررک تجموع کردنود    ظاهرات را لو  داد   بویش از سیصود  ت

 (Obergassel et al., 2016, p. 7)ش مندتری بردند  راستار اقدامات اقلیمی قدرت
پیموان اقلیموی    بوه توراتقی در مورردِ    کشورر  1۹۵، ۲۰1۵در د ازدهم دسامبر 

پیر زی تواریخی بورای    عنران بهمرن از آن  سازمان مل ، بان کی ک  ریدبرسیدند که 
 ،اگر تراتق پاریس تاریخی بالد به آن دلی  اس  که شیاد کرد ی زمین مردم   سیاره

اقدام جهانی در طرل زموان از   گرنه که بدین ؛پارادایم جدیدی را نهادینه کرده اس 
 لوردش   ارد عمو  موی  در جهو  مبوارزه بوا تغییورات اقلیموی       ،مندتر همیشه قدرت

(Bodansky, 2016, p. 3)   لورایط ا تصاصوی    ی کشررها تعهدات انتشار را بور پایوه
طرتوی   الوتیاق بررسوی     اسواس بوی  کنند   جهان آن تعهدات را بر   رد اراله می


