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  : CO2 صلح يا مبارزه با

 اولويت را بايد انتخاب کرد
  

بشريت مبارزه می کند و خواھان پايان ۀ اولی برای آيند. دو شکل سياست گذاری در سطح جھانی مطرح می باشد 

دومی  ، CO2بخشيدن به علل جنگ ھای کنونی است که به صورت دست يابی به منابع فسيلی به وجود آمده 

اين دو . ورتی که توليد گاز به علت کار برد انرژی ھای فسيلی محدود شود زمين است به صۀ خواھان حمايت از کر

  و نياز به انتخاب اولويت ھا به ميان می آيد. سياست ھمديگر را نقض می کنند 

  ٢٠١٩مبر  نو٢| ) سوريه(دمشق  | ولترشبکه

  

 به صورتی که "!شکوه و عظمت اياالت متحده را باز گرداند "مپ مقاطعه کاری است که می خواھد ونالد ترد

او از توليد انرژی ھای فسيلی در اياالت متحده حمايت کرده و نظاميان خود را از . مريکا از ھم بگسلد اوری تامپرا

  .پاريس بود انجام دھد ۀ اين سياست را نمی توانست تا زمانی که پايبند معاھد. خوانده بزرگ فرا ۀ خاور ميان

پرزيدنت ترمپ منتشر ساخت اعالم کرد اياالت متحده نيازی به ۀ  کابين٢٠١٩بر و ماه اکت٢٣در يادداشتی که در 

  ]١[ جنگ افروزی ندارد تا به منابع نفتی دست يابد

 خارج شده ، که پاسخی است به افشاگری ھای جنايات مرتکب شده توسط سازمان "دکترين کارتر"اين نوشته از 

که به  برای آن. ١٩٧۴واترگيت ھمچنين بحران نفتی جھانی در سال ۀ فاجعسيا ، شکست اياالت متحده در ويتنام ، 
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شھروندان اياالت متحده اعتماد به نفس ببخشد ، پرزيدنت جيمی کارتر در چند مرحله در تلويزيون صحبت ھای 

او گفت که جمع آوری انرژی ] . ٣[  عنوان کرد١٩٨٠، ھمچنين بحثی در مورد دولت متحد ] ٢[ مھمی ايراد کرد

 به حساب "امنيت ملیۀ که اين جزو برنام"برای اقتصاد اياالت متحده نياز به دست يابی به منابع خاور ميانه دارد 

فرماندھی نظامی جانشين او پرزيدنت رونالد ريگان سازمان سنت کوم را به وجود آورد که به مفھوم . می آيد 

مريکا در اوری تمرکزی است ، به صورتی که انگار خاور ميانه به صورت يک ايالت امپراۀ اياالت متحده در منطق

  .آمده باشد 

منطقه ای که سنت کوم پوشش می داد .  سال ، سياست جھانی در حول اين ادعای واشنگتن می گشت ٢١به مدت 

ه ميانه اسرائيل ، اردن و لبنان شب خاور ۀخ افريقا تا مصر بوده  و در منطق شامل شاءدر ابتدا. بارھا تغيير کرد 

در واقع   ،٢٠٠١ تا ١٩٨٠تمام جنگ ھای سالھای . افريقا و آسيای جنوب غربی را شامل می شد ۀ عربستان، جزير

 شد که بعد ھا یئ سياست ھا"آزمايشگاه"بالکان که ۀ به جز منطق(ی برای کسب منابع انرژی بوده اند ئبحران ھا

  ).دنبال شد

و اولويت  کاپيتاليزم متحول شد. دوم قرار گرفت ۀ اقتصاد اياالت متحده در مرحلدر ، نياز به انرژی ٢٠٠١از سال 

اين ھمان ) . که به ضرر مناطق غير جھانی شده بود(انتقال انرژی و مواد اوليه به تمام اقتصاد جھانی واگذار شد 

ارتش اياالت متحده ديگر از منافع ملت خويش دفاع نمی کند بلکه مدافع .  می باشد  "سکیسبرو/رامسفلد"دکترين 

  .سازمان ھای جھانی چند مليتی است 

اما . ھر چند اين بحران متوجه اين کشور نشد   نقش عمده ای داشت ،١٩٧۴اياالت متحده در بحران نفتی سال 

به اين علت ادوارد لوتواک ، لی . ثير قرار دھد أ را تحت تبحران دومی رخ داد که توانست به صورتی اين کشور

سبروسکی /به نظر می رسد که آنھا در طرح دکترين رامسفلد. و ھنری کيسينجر طراح دکترين کارتر شدند ھميلتون 

تروريست  ۀھميلتون نيز افسان] . ۴[ مبر باشد سپت١١ ۀحادث ۀلوتواک توانست طراح عمد:  کردند ءنقش عمده ای ايفا

موريت غارت عراق را سپرد که أبه مشاور خود پل برمر م] ۶[ ، و کيسينجر] ۵[ ھای اسالم گرا را ترويج داد

  .توسط سازمانی خصوصی انجام شد که فرماندھی موقت ائتالف نام داشت 

ه مپ با فرا خواندن نظاميان خود با شکست نظامی مواجه نشد بلکه توانست پيروزی سياسی بپرزيدنت دونالد تر

سبروسکی /دی ، او به دکترين کارتر و رامسفل و٢٠١۶انتخاباتی سال  ۀجکسون و برنام ۀمطابق با فلسف. دست آورد

 که عامل اصلی جنگ در ١٩٨٠چندين ميليون نفر پس از سخنرانی در خصوص دولت متحد در سال . پايان داد 

  .جھان بود ، کشته شدند ، در حالی که اين دکترين به پايان راه خود رسيده بود 

  

ک اوباما وارد سياست شود ، سياست ز آنکه بارپيش ا

Climate Exchange Plc پس از نه سال .  را برقرار کرد

اقامت در کاخ سفيد ، او به سياست تخريب جرج بوش در 

 را رھبری ابزرگ ادامه داد و تخريب کشور ليبي ۀخاورميان

 می باشد و "تغييرات اقليمی"او از حاميان سرسخت . کرد 

  نتخابات فرانسه از امانوئل ماکرون دفاع کرددر ا
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 ۀمپ آورده اند ، تنھا اين بخش از سياست او نيست که وابستی که نخبگان دمکرات بر دونالد تراما به جھت فشار

، اياالت بلکه او نشان می دھد که چگونه با افزايش ميزان توليد نفت و گاز طی چند سال. کاخ سفيد علنی ساخته 

  . .اين دو سوخت فسيلی در جھان در آيد ۀعمد ۀوانست به صورت اولين توليد کنندمتحده ت

اعالم کرده ) آ ای ه ( در واقع سازمان انرژی جھانی . اين نتايج دقيق می باشند ، اما بر مداومت آنھا اعتباری نيست 

ما پيش از اين توضيح داده . اشت رو به کاھش خواھد گذ٢٠٢٣- -٢۴که توليد نفت و گاز شيل اياالت متحده پس از 

. دست آورد ه ژی ابتکاری مايک پومپئو بر اين است تا بيشترين منافع را قبل از تنزل اين ماده اوليه بيستراتايم که 

  ]٧[ در واقع اياالت متحده می خواست رھبر جھانی بازار انرژی باشد

 ۀدر اينجاست که دفاع از انسانيت مخالف دفاع از کر. کاخ سفيد سياست خروج از پيمان پاريس را ادامه می دھد 

ن خود می اال فلسفی است و ما از مخاطبؤاين س.  در نظر بگيرد بايد ھر کس اولويت ھای خود را. زمين می باشد 

  .فکر نمايند يم تا به طور دقيق در اين رابطه خواھ

 تر ساخت ، بايد يادآور شد که موضوع آب و ھوا نمی تواند امری ثابت باشد ، که بتوان اين تفکر را غنی برای آن 

تئوری . ور طبيعی سرد تر چون دائم در حال تغيير است ، ھوا به طور طبيعی گرم تر می شود و ھمينطور به ط

 اقليم شناسی نشان داده که سه سيکل ھم زمان آب و ھوا در دوران ھای زمين شناسی وجود ۀھای نجومی و ديرين

يکی از بزرگترين منجمين مدرن ، ميلوتن ميالنکويچ اھل صربستان ، نشان داد که به ھنگام جنگ جھانی . داشته 

: زمين در مقابل خورشيد ، وجود داشت  ۀ بر اثر موقعيت قرار گرفتن کراول ، سه فاکتور اصلی بر آب و ھوا

 دور از مرکز زمين ، مايل شدن محور چرخشی زمين وچرخش به دور اين محور ، اين مطالعات در اثر  محور

  .  قطب ھا ميسر شدcarottes glaciairesبررسی ھای بخش ھای 

کتاب مشھور خود را در ارتباط تاريخ آب و ھوا ) پرفسور کالج دو فرانس( امانوئل لو روی الدوری ١٩۶٧از سال 

  .از ھزار سال پيش از اين را منتشر ساخت 

انسانی را در رابطه با تغييرات آب و ھوا حذف کند ، اما اين موضوع وليت ھای ؤتمام اين نظريات نمی تواند مس

  .امور قرار دارد  ۀتنھا در حاشي

  

که کوين ی ئاما از آنجا.  را داد "سبز شدن امور مالی" ۀمانوئل ماکرون به ھنگام کارزار انتخاباتی خود وعد

تی اورا حمايت کرد ، امانوئل ماکرون تنھا توانست سياست کراويتز ، ميلياردر اھل اياالت متحده در کارزار انتخابا

نظامی سازمان ناتو در  ۀھای رئيس جمھورھای گذشته را عليه سوريه دنبال کند و ھم اکنون نيز خواھان مداخل

   "زمين  ۀ دفاع از کر"ھمچنين از طريق پيمان پاريس او به صورت رھبر جھانی . اين منطقه است 
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  : ه علت دو عامل رد می شود اين مباحثه ب

. علم يک ساختار منطقی و قابل بررسی است . اشتباه گرفته شده  "اجماع علمی" با "علم"نخست ، مفھوم  ۀدر مرحل

 که مطابق زمان می  و برای دانشمندان تنھا نظريه ای استمربوط به وضعيت و موقعيت زمانه دارد  ،جماع علمیا

 ۀدر دوران عھد عتيق ، آريستارک اھل ساموس ، فرضي.  و اين موضوع بحث بر انگيز است توان عرضه کرد

 کپرنيک اين فرضيه را ثابت کرد ، اما در قرن شانزدھم نيکوالس. گردش زمين به دور خورشيد را مطرح کرد 

زمانی که در قرن ھفتدھم گاليه بار ديگر به اثبات آن پرداخت ، دربرابر اجماع علمی قرار گرفت و کليسای 

  . کاتوليک او را محکوم کرد 

به اين صورت امکان . دوم ، سياست تغييرات اقليمی ، پيشنھاد سيستمی را داده که به ماليات وضع کند  ۀدر وحل

به وجود می آيد ، در حالی که ھمين گاز می تواند از سوی  CO2 توليد کنندگان گاز و شدن زمين مبارزه با گرم

ی در رابطه با آب و ھوا در ئبورس ھا. ثير گذار خواھند بود أبر آب و ھوا تمولد ھای ديگری نيز به وجود آيد که 

شيکاگو به وجود آمد که از سوی يکی از مديران سابق بانک گلدمن ساکس و نايب رئيس اياالت متحده آلبرت گور 

متحده گرديد و از سوی حقوق دانی که در آن زمان شناخته شده نبود و در آينده رئيس جمھور اياالت . بوده است 

زمين اجازه می دھد تا  ۀکه ترس از گرم شدن کر خالصه اين. اين قانون نوشته شد ] ٨[ ک اوباما نام داشتبار

  .برخی افراد قدرتمند ثروت اندوزی نمايند 

نين برای صلح منطقه عقب نشينی نظامی از خاور ميانه ، برای اقتصاد اياالت متحده مفيد بوده ، ھمچ:  کلی ۀنتيج

 ۀشيثيرات گاز کربنيک بر آب و ھوا صورت يک فرضيه را دارد و در ھر حال می توا ند در حاأت. نتيجه بخش

  .امور جای بگيرد 
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