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

ارداد پاریس تعداد کشررهای  ارج از ایون قورارداد بوه     ر ج آمریوا از قر با
هرگز به این قرارداد نپیرسوته بردنود   آمریووا     لهعدد سه رسیدش سرریه   نیواراگر

ترین امضاکنندگان این قرارداد برد با به قودرت رسویدن    که در د ره ا باما از اصلی
درت رسیدن اعوالم  د نالد ترامپ در مسیر متفا تی قرار گرت ش ترامپ پس از به ق

کرد که به گرمایش زمین اعتقادی ندارد   قصد دارد از این پیمان  وارج لوردش در   
نهای   ی  عده  رد را عملی کرد   دسترر  ر ج آمریووا از قورارداد پواریس را    

رت  که سوایر کشوررها    صادر کردش پس از  ر ج آمریوا از این قرارداد بیم آن می
اهند در حضررلان در این قرارداد تجدیودنظر کننود     در  اکنش به این اقدام بخر

در نتیجه تراتق اقلیمی ر  به لوس  گذاردش اما در عم  این اتفاق نیفتاد   رقبوای  
ر سویه اعوالم   های اقتصوادی   نظوامی یعنوی چوین        استرات یک آمریوا در حرزه

ری نودارد    کردند که  ر ج ایاالت متحده از این پیمان بر سیاس  اقلیمی آنها تاثی
هویچ کشورر دیگوری توا کنورن       آنها همچنان به پیمان پاریس متعهد  راهند مانودش 

( از این پیمان  ارج نشده اس    قصد  ر ج هوم نوداردش بوه نظور     ۲۰۲1)ژانریه 
سونگ   رسد  ر ج ترامپ از پیمان اقلیمی برای جلب نظر کارگران معادن زغوال  می

جمهرری  اقع  ثیرگزار در انتخابات ریاس آمریوا برده اس  که عمرما در ایاالت تا
ها به انتخابوات   اندش به هرترتیب پس از  ر ج آمریوا از پیمان اقلیمی همه نگاه لده

جمهرری در ایاالت متحده بردش رقیب اصلی ترامپ در این انتخابوات   بعدی ریاس 
جر بایدن از حزب دمرکرات برد که  عده داد در صوررت پیور زی در انتخابوات،    

ایواالت   ۲۰۲۰مریوا را به پیمان اقلیمی بازگرداندش جور بایودن در انتخابوات سوال     آ
سوفید دسوترر    متحده به پیر زی دس  یاتو    در هموان ر ز ا ل  ر د بوه کواخ    

پیرستن مجدد آمریوا به قرارداد پاریس را صادر کرد   آمریووا د بواره عضوری از    
از ای  تراند بوه عنوران نشوانه    می  ها عبرر پیمان پاریس از این چالش این پیمان لدش

ها برای مبارزه با گرمایش زموین   کارآمود بوردن  ایون پیموان         عزم جدی د ل 
 ر ش استفاده لده در آن قلمداد لردش
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