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انتخابی میان دیدگاه قرن نوزدهمی سوخت فسیلی میت رامنی، و دیدگاه  در برابر قصر در رفتیم. آمریکایی ها 2012ما در انتخابات  1 

 2  قرار گرفتند.کم کربن قرن بیست ویکمی تمیزتر اوباما 

جالب توجه تر است. انتخاب رامنی نیز این حقیقت که رامنی از اداره قدرتمندترین دفتر جهان محروم شد حتی از پیروزي اوباما  3 

اي تجدید پذیر در پی می داشت و می توانست دهه ها حفاظت از محیط زیست را تضعیف کند.  تکیه پیامدهاي وخیمی براي انرژي ه 4 

 5  رامنی بر نفت نیز می توانست به طرز چشمگیري انتشار گازهاي گلخانه اي آمریکایی را افزایش دهد.

تغییرات آب و  تسلط بري رامنی می توانست از آنجایی که ما به طور ناپایدار به تعدادي نقطه اوج زیست محیطی نزدیک هستیم، پیروز 6 

از تغییرات آب و هوایی تهدید می  رگزافه گویی نیست اگر بگوییم ریاست جمهوري رامنی جهان را با دیدگاه فراهوایی را ناممکن کند.  7 

 8  کرد. 

 9  امیدها براي دوره بعدي

پرزیدنت اوباما تا کنون کارهاي زیادي در زمینه محیط زیست انجام داده است. در دوره اول، او استانداردهاي اقتصادي سختگیرانه  10 

. علیرغم موفقیتهایی که در چهار سال اول کارخانجات زغال سنگ تعیین نمودتري براي سوخت برقرار کرده و الزامات دقیق تري براي  11 

 12  باید بسیار متهورانه تر از دوره اول باشد.داشته است، دوره دوم 

 13 ماست، اما انتخاب مجدد او تضمین نمی کند که قادر خواهیم بود خود را از لبه پرتگاه کنار بکشیم. نهاییرئیس جمهور بهترین امید 

 14 
زیادي در خصوص تغییرات آب و اوباما می داند که، علیرغم مقاومتهایی که می تواند انتظار مواجهه با آنها را داشته باشد، کارهاي   15 

ما میخواهیم فرزندانمان در آمریکایی بزرگ شوند.... که با نیروي « هوایی باید انجام شود. رئیس جمهور در نطق پیروزي خود گفت  16 

 17  »مخرب گرم شدن زمین تهدید نمی شود 

، ارائه حمایتهاي بیشتر براي انرژي پاك است. یکی از مهمترین کارهایی که رئیس جمهور می تواند در طول چهار سال آینده انجام دهد 18 

 19  موارد زیر، هشت نقطه کلیدي هستند که به رهبري اوباما نیاز دارند :

 : تعیین قوانین (    هواي پاكEPA عنوان قانون هواي پاك شامل تنظیم ) و مقررات جدید براي آلودگی تحت 20 

 21 زمین (مه دود)دي اکسید کربن، جیوه، سرب، خاکستر زغال سنگ و ازن در سطح 

 :حرکت رو به جلو با یک استاندارد انرژي پاك که نیاز به تسهیالتی براي افزایش سهم تولید      انرژي پاك 22 

 23 الکتریسیته از منابع تجدید پذیر قدرت دارد.

  : 24 قانونمند کردن این تکنیک جدید و بسیار مشکوك استخراج گاز طبیعی.  شکست هیدرولیکی 

 دارد نیزم يبرا ییاوباما چه معنا يروزیپ
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  1 منقضی خواهند شد. 2012اعتبارات مالیاتی نیروي باد : افزایش اعتبارات مالیاتی فدرال براي نیروي باد که در پایان سال 

 : لغو استخراج نفت از ماسه هاي نفتی و عدم موافقت با احداث خط لوله نفتی      ماسه هاي نفتیKeystone XL 2 

  : تعطیل کردن کارخانجات زغال سنگ ایاالت متحده، پایان دادن به استخراج زغال سنگ از قله     زغال سنگ 3 

 4 گیرانهکوهها، و جلوگیري از صادرات زغال سنگ به حوزه هاي قضایی با مقررات زیست محیطی سهل 

 :5 فسیلی هايقطع کردن تدریجی اعطاي پول یا اعتبار به صنایع سوخت     یارانه هاي نفتی 

   : 6 ملزم کردن آلوده کنندگان به پاسخگویی در خصوص پرونده آلودگی شان    مالیات کربن 

 7  چرا رئیس جمهور تغییرات آب و هوایی را در حاشیه قرار داد

در طول مبارزات انتخاباتی، بسیاري از اینکه رئیس جمهور مباحث مربوط به تغییرات آب و هوایی را بیشتر در مبارزات پر رنگ نکرده  8 

هستند، رئیس جمهور عمالً این موضوع را  به دست انسانعلیرغم قدرتمندي شواهدي که حاکی از وجود گرمایش بود انتقاد کردند.  9 

است که گرم شدن کره زمین بخشی از مناظره هاي ریاست  1988ود نادیده گرفت. این اولین بار از سال در مبارزات انتخاباتی خ 10 

 11  براي درك حذف آشکار تغییرات آب و هوایی باید آنچه را در چهار سال گذشته رخ داده است بفهمیم.جمهوري نبوده اند. 

کارشکنی از سوي جمهوري خواهان، صنایع سوختهاي فسیلی و سایر  در دوره اول، رئیس جمهور با مخالفت خنثی کننده اطالعات غلط و 12 

 13  ذي نفعان از اقتصاد انرژي هاي قدیمی مواجه شد.

مبارزه جمهوري خواهان با دانش آب و هوا موفق شد اقلیت قابل توجهی از آمریکاییان را وادار کند نسبت به صحت تغییرات آب و  14 

نشان داد، به نظر می رسد تقریباً نیمی از آمریکاییان شعارهاي  2012ردمی در نوامبر هوایی تردید کنند. مطابق آنچه نظرسنجی م 15 

 16  ( حزب جمهوري خواهان ) را باور دارند.  GOPشکست خورده 

حقیقت ساده این است که مردم آمریکا آنقدر به تغییرات آب و هوایی اهمیت نمی دهند که موضوعی فوتی و فوري براي مبارزه  17 

 18  باشد.

و شرکت هاي بزرگ نفتی در افتراء بندي به  GOPسکوت رئیس جمهور درباره تغییرات آب و هوایی از این واقعیت ناشی می شود که  19 

 20  دانش آب و هوا موفق بوده اند و این باعث تضعیف حمایت مردم آمریکا از اقدامات زیست محیطی شده است.

میلیارد دالر صرف تالش براي به بازي گرفتن  6، 2012د. در انتخابات سال منافع قدرتمندي وجود دارد که نفوذ قابل توجهی دارن 21 

 22  میلیون دالر در تالش براي تغییر نتایج صرف کرد. 158مردم آمریکا شد. صنایع سوختهاي فسیلی به تنهایی 

اوباما بر محیط زیست تاکید رئیس جمهور نمی توانست موضوع تغییرات آب و هوایی را در استراتژي انتخاباتی خود پر رنگ کند. اگر  23 

 24    کرده بود، اکنون شرکتهاي بزرگ نفتی کنترل کاخ سفید را در دست داشتند.
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 1  از که تشکر کنیم؟

دموکراتها از مواضع سیاسی جمهوري خواهان که معلوم شد براي اکثریت آمریکاییان نامطلوب است سود بردند. براي مثال، جمهوري  2 

(  FEMAشدت هواي کشور باعث تولید گاز هاي گلخانه اي می شد عنوان کردند که عالقه دارند  خواهان، در حالی که افزایش نقطه 3 

 4  آژانس مدیریت بحران فدرال ) خصوصی شود. 

نیز مدیون است.  2011عالوه بر راي دهندگان آمریکایی، اوباما به حوادث شدید آب و هوایی چون گردباد ایرنه و تندبادهاي سال  5 

 6  نشان داد که تغییرات آب و هوایی هزینه هاي ویرانگري به همراه دارند. اخیراً طوفان سندي


