ﺑﺎﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭘﺎرﯾﺲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ را
ﺻﺎدر ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮد  ۱۷ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﺪر آﻧﻬﺎ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭘﺎرﯾﺲ و ﻟﻐﻮ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار

دارد .دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻧﺮا ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ﺑﻮدﻧﺪ .وی ﻫﻤﺎن زﻣﺎن وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از

ﺗﺤﻠﯿﻒ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی  ۱۷ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.

ﻣﻌﺎﻫﺪه  ۲۰۱۵ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  ۱۹۶ﮐﺸﻮر اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ،ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪارک ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ را
ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﭘﺎک روی آورﻧﺪ .ﺗﺮاﻣﭗ
اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻮاﻓﻖ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از
آن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﻤﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه را آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﯾﺪن

ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺖ .دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﭗ در ﺗﯿﺘﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری در ﻣﻮرد

وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری  ۷۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪن اﺟﺮای آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد.
از دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻔﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان
ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﻫﻤﻪ ادارات دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺷﺎره ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

