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  :بخش دوم

  *ی، تغييرات اقليمی و تضعيف دمکراسیئتسليحات ھسته 
 ن سيارۀ زميۀتھديدات آيند 

  

 رتمندی که ھموارهمثابۀ دو نيروی قده دستيابی به دمکراسی و تقويت ابزار و نھاد ھای آن ب خواستم در مورد من می

حائز برای آيندۀ ما  گيرد و نيز حفاظت از دست آوردھای آن که قرار می) قدرت طلبان تماميت خواه(مورد مخالفت 

 شواریداين . روست، اشاره کنمه  جھانی با آن روبۀجامع  عمده کهشکلم بايد به چند ءاما ابتدا. اھميت است، سخن گويم

 ھا شواریدشرح اين . شوم بنابراين من وارد جزئيات آنھا نمی. از آنھا اطالع داريد د ويقدر کافی شنيده اه ھا را شما ب

ھای بسيار سخت  شواریدزيرا اين عنوان انواع . باشد نادرست و اشتباه می" بسيار سخت " ھایشکلم عنوانه ب

   .ددربرنمی گير ،که در پيش روی داريمرا ديگری 

 در حال حاضر نوع انسان با يک. بايد با شناخت واقعی ھمراه باشدنسبت به آيندۀ بشريت  ھر نوع بررسی و تحليلی

پاسخی برای آن  اين پرسش که بايد به سرعت. کرد رو است که پيش تر ھرگز تصور آن را ھم نمیه پرسش حياتی روب

  ؟  در دراز مدت زنده خواھد ماند بشریۀآيا جامع: پيدا شود اينست که

که از اين پيشينه  کسانی. بريم سر میه ی بئما ھفتاد سال است که تحت سايۀ جنگ ھسته  دانيم ھمانطور که ھمه می

رود، روز به روز  می ھر چه زمان پيش. يم، متعجب و شگفت زده اندکه ما تا به حال زنده مانده ا دارند، از اين آگاھی

. شود د کرد نزديک و نزديکتر مینابود خواھ باره يکه و حتی دقيقه به دقيقه فاصلۀ ما با يک فاجعه که ھمه چيز را ب

اين وضعيت . دھند اما بايد اذعان کرد که معجزه ھا ھميشه رخ نمی .يم يک معجزه استتا حاال ھم که زنده مانده ا

که فرايندی است جھت تعيين سالح ھای  (NPR) " یئبررسی وضعيت ھسته  " .پايان پذيرد اسفناک بايد ھر چه زودتر

وزير سابق وزارت دفاع دولت  (Jim Mattis) س جيم ماتيۀوسيله  و بامريکا ۀالت متحدژی ايايستراتی در ئ ھسته

را ) یئ ھسته(طور قابل توجھی تھديدات آتش افروز ه مپ ب نشان داده است که دولت ترًاگرديد ، اخير می  حمايتارمپ

اينک اين . ی ھميشه پايان دھدبرا تواند به نوع انسان در روی سيارۀ زمين اين تھديدات در واقع می. افزايش داده است

 .دمپ، پمپئو و بولتون را در جھان تحمل کن ترتواند مثلث احساس به شما دست خواھد داد که چه کسی می
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پيمان  -2 (ABM Treaty) ک ھای ضد بالستياکتر پيمان -١بين المللی وجود داشت مانند  سه نوع پيمان تسليحاتی

 امريکا ۀاياالت متحد . (New START)د پيمان استارت جدي- ٣و  (INF Treaty) دی ميان برئ ھای ھسته اکترمنع 

کنم ھر کسی که بر اين  در اينجا اشاره به اين نکته می . خارج شد٢٠٠٢ ھای ضد بالستيک در سال اکتراز پيمان 

يت اھباشند سخت در اشتباه است و بدون ترديد در مورد م ھای دفاعی می  ھای ضد بالستيک سالحراکتباور است 

 ۀوسيله  ميان برد که بھسته ئی ھای راکت از پيمان منع امريکاھمچنين . ھا فريب خورده است سيستم اين گونه سالح

کشور منعقد شده بود که  اين پيمان زمانی ميان اين دو.  امضاء شده بود کنار کشيد١٩٨٧چف و ريگان در سال گورب

اما با امضای اين . به سرعت جھان را در بر گيرد رفت که آن میخطر تھديد جنگ در اروپا باال گرفته بود و ادامۀ 

گستردۀ مردم و کنشگران اجتماعی در سراسر جھان فراھم کرده بودند،  را تظاھرات پيمان که در واقع زمينه ھای آن

 اعالم کرد که به دليل نقض مکرر اين پيمان ٢٠١٨ برواکت ٢١  دررمپت.  کاھش يافتھسته ئیخطر تھديدات جنگ 

اين معاھده را در اول  در نتيجه اياالت متحده به طور رسمی.  از پيمان مذکور خارج خواھد شدامريکاتوسط روسيه ، 

شويد که  اگر دقت شود متوجه می. اقدام دست زد معلق اعالم کرد، و روسيه نيز در روز بعد به ھمين ٢٠١٩ روریبف

 ۀ که يک نشريھسته ئی دانشمندان ۀنشري. ان مزبور داشتندشدن از پيم ھر دو طرف داليل قانع کننده ای برای خارج

انتشار داده  (Theodore Postol) لگردد مقاله ای به قلم تئودور پوست تسليحات تلقی می لومعتبر در مورد کنتر

 در نزديکی مرزھای روسيه امريکا ھای ضد بالستيک راکتنصب و راه اندازی  دھد چگونه که نشان می** است

ترديدی نيست که تنش در نزديکی مرزھای . خطری که روسھا از وجود آن بخوبی آگاه ھستند .شندبا خطرناک می

عقالنی مذاکره و  در يک بينش. رو به افزايش است و طرفين از دست زدن به اقدامات تحريک آميز ابائی ندارند روسيه

کارشناسان مستقل جھت بازگشت به زند توسط  اتھاماتی که ھر يک به ديگری می و ارزيابی   ميان دو طرفحبتص

اما  کنيم بايد بر اساس عقل و منطق مديريت شود بديھی است جھانی که در آن زندگی می. تام دارد پيمان ھا ضرورت

نه تنھا ھيچ تالشی در اين  )رھبران جھان(سفانه جھان ما جھانی است که درايت و دانش در آن کاربردی ندارد و أمت

رسد که اميدی به  نظر میه ب. وجود می آورنده را ب  لکه خود عوامل انحراف و بی ثباتیآورند ب عمل نمیه مورد ب

فشار قابل  که مردم سراسر جھان با اعتراضات گستردۀ خود به دولت ھای تابعه اوضاع وجود ندارد مگر اين بھبودی

 .دتوجھی وارد آورن

ه ھا ب  جايگزينی آنھا با بدترين پيمانھا و معاھدهسای جمھور پيشين امضاء کرده بودند وؤھائی که ر خارج شدن از پيمان

ما بايد ھر . نداشته است کند ھرگز سابقه  توصيف میامريکاوسيلۀ کسی که خود را بزرگترين رئيس جمھور در تاريخ 

بعدی ھمين روال ادامه پيدا کند جھان با  ّچه زودتر از شر چنين رئيس جمھوری خالص شويم زيرا اگر در انتخابات

 .درو خواھد شه بس خطرناکتر از امروز روبوضعيت 

ھای   به امضاء رسيده بود تعداد سالحامريکا ميان روسيه و ھسته ئیکه جھت کاھش زرادخانه ھای  پيمان استارت جديد

 وقتی که پوتين ٢٠١٧ روریبف اما بنابر گزارش خبرگذاری رويتر در. (طور قابل مالحظه ای کاھش داده  را بھسته ئی

 شديد به اين پيمان ۀ ضمن حملرمپتاتمی پرسيد   از او در مورد پيمان کاھش تسليحاترمپت خود با در اولين تماس

 ".ترا امضاء نموده اس چند پيمان ھای بدی است که دولت اوباما آن اين پيمان يکی از ":پاسخ داد که

در .  گرمايش زمين است نقش اساسی در آن دارد موضوعامريکاکند و  بشر را تھديد می موضوع ديگری که حيات

و  (James Hansen) سجيمز ھان. شود ھزاره با يک استثناء ھر سال زمين گرمتر از سال گذشته می طول اين

افزايش بود،   رو به١٩٨٠در مقاالت علمی خود خاطر نشان کرده اند که سرعت گرمايش جھانی که از سال  ديگران

 exponential) ینمائبه رشد  (linear growth) ید خطشديد تر گشته و ممکن است رشد افزايش آن از رش
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growth)  کرد  ھای معين رشد می رت تناوبی و با فاصلهصوه  گرمايش زمين بًبه سخن ديگر اگر قبال. (تغيير کند

  ).تامروزه در ھر دو دھه رشد آن به دو برابر رسيده اس

 ۶٢ متر و٧( فوت ٢۵ تقريبا حربيم، شرايطی که سطح  ھزار سال پيش نزديک شده ا١٢۵يط شرادر حال حاضر ما به 

قابل تصوری در انتظار  با ذوب شدن يخ ھای عظيم قطب جنوب عواقب غير. باالتر از سطح امروز قرار داشت) سانت

 .تما اس

خوانيم و ھيجان انگيز تر اين که  نند، میک می اين اتفاقات را منعکس  طور ھيجان انگيزیه را که ب ما گزارشات خبری

البته . که باعث گرمايش زمين است از ديگر رقبای خود پيشی گرفته است سيلیو در توليد سوخت فامريکا ۀاياالت متحد

 امريکا اما اين. يمو ما در جايگاه دوم قرار گرفته اسيلی مقام اول را دارد ودر توليد سوخت ف اينک عربستان سعودی

وسيلۀ بانکھای بزرگی ه ب چگونه؟. کند گردد را مديريت می سيلی که موجب نابودی زمين میوتوليد سوخت فاست که 

و چند مليتی و نيز  ئیامريکاو يا ھمان شرکت مالی و بانکداری  (JPMorgan Chase) سمثل جی پی مورگان چي

سيلی آنھم از خطرناک وز سوخت فبرداری ا دست آوردن سود جھت بھرهه اين بانک برای ھر چه بيشتر ب. ديگر بانکھا

کند و خبر سرمايه  گذاری کالن می سرمايه (Canadian Tar Sands) یترين نوع آن مانند ماسه ھای نفتی کانادائ

 .دشو طور ھيجان انگيزی نيز در مطبوعات منتشر میه گذاری آن ب

را  سيلی جھانوتفاده از سوخت ھای فتوانيم با اس يم و میناوابستگی انرژی دست پيدا کرده ابه  ئيھا اکنونامريکاما 

بانک ھا از  (CEO) یبعيد است که گزارشگران و مفسران از طرفی و مدير عامل ھای اجرائ. ل و نابود سازيموکنتر

 ھمان چيزھائی را که ما دآنھا بدون تردي. سيلی بی اطالع باشندواز سوخت ھای ف طرف ديگر از ضرر و زيان استفاده

 ھمگان زيرا اين موضوعی نيست که از ديد. دانند دانيم، بخوبی و حتی بھتر از ما می  میسيلیوھای ف در مورد سوخت

 .دپنھان باش

که ھمين رويه را  يکی اين. روی دارد چند گزينه رمپت يعنی  امريکابانکھا و شرکت ھای مالی، خدماتی " منتخب"اما 

 اما. (کند انجام دھد  میرمپترد تا او ھمان کاری را که و جای خود را به کسی ديگر بسپا  دھدءدوم، استعفا. ادامه دھد

به وضع موجود به  عنوان شھروند اين کشور آنست که با سازماندھی مردمی صدای اعتراض خود را نسبته وظيفه ما ب

که توسط  (Sunrise Movement) ب طلوع آفتاجنبش. يمحل چنين معضل جھانی را دريافته اما راه . ديگران برسانيم

سوی مجلس نمايندگان نشانه رفته است تا با شرکت در انتخابات چھره ه ب وانان سازماندھی شده است انگشت خود راج

-Alexandria Ocasio) زبرای مثال، انتخاب الکساندريا او کاسيو کورت. را به کنگره بفرستد ھای جديد و پيشرو

Cortez) ) امريکايک و يکی از اعضای دمکرات سوسياليست سياسی، معلم و سازمان دھنده جنبش ھای دمکراتفعال( 

را جھت حل معضل  (Green New Deal) ز سياست نوين سبۀاليح (Ed Markey) یکه با سناتور اد مارک کسی

بديھی است اين اقدام، اقدامی قابل . اند، يکی از اين نمونه ھاست نابرابری اقتصادی و تغيير اقليمی به کنگره ارائه داده

بايد  مھم نيست،. گيرد حمالت خصمانه ای از سوی محافل قدرت و بانکداران عليه آنان انجام می البته. شدبا توجھی می

اما امروزه با ھمت و پشتکار  . طرح اين گونه مسائل در مجلس غير قابل تصور بودًچند سال پيش اصوال. به پيش رفت

گردد و بايد اين حرکت ادامه  مجلس مطرح میدر  عده ای از جوانان برخی اصالحات سياسی، اقتصادی و اجتماعی

که در سال  (Bulletin of Atomic Scientists) یبولتن دانشمندان اتم حول و حوش اين قضايا بود که اعضای. يابد

که در واقع نمادی است جھت  (Doomsday Clock) تھمان ساعت روز قيام  از ساعت آخر الزمان و يا١٩۴٧

 تغييرات اقليمی ھمرديف با جنگ ٢٠٠٧در سال . پرده برداری کردند ،ھسته ئیمانند جنگ  جھانی ۀاحتمال وقوع فاجع

 شب ۀقابل ذکر است که ساعت آخر زمان ھرچه به نيم. می جای گرفتوبولتن دانشمندان ات  اعضایۀ در برنامھسته ئی
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 ھسته ئیجنگ  ين افزايش تھديداتبنابرا.  جھانی بيشتر شده استۀشود نشان از آن دارد که احتمال وقوع فاجع نزديکتر

جھانی با آن دست به گريبان  ۀ زمين و تضعيف دمکراسی خطرات عمده ای است که امروزه جامعۀو نيز گرم شدن کر

 .دباش می

 و يا جنبش(ارکان و ابزارھای دمکراتيک ھمراه با جنبش ھای مردمی نظير جنبش طلوع آفتاب  دمکراسی و تقويت

، تغييرات اقليمی و ھسته ئیيعنی جنگ   وسيلۀ آنھا بر سه معضل جھانیه توان ب  که میتنھا راه حلی است) سبز

 .د فائق آمتضعيف دمکراسی

  :منابع

*https://www.democracynow.org/2019/4/12/chomsky_nuclear_weapons_climate_change_the 

* * https://thebulletin.org/2019/02/russia-may-have-violated-the-inf-treaty-heres-how-the-

united-states-appears-to-have-done-the-same/ 

  
 
  


