
جنگ و آمادگی برای جنگ نه تنها چاله ای است که میلیارد ها دالر پولی که میتواند صرف

جلوگیری از خسارات زیست محیطی شود را دور میریزد، بلکه خود جنگ هم عامل اصلی آسیب
.رسیدن به محیط زیست است

جنگ به خاطر نفت باید متوقف شود

 مصرف نفت به خاطر جنگ باید متوقف شود

ارتش آمریكا یكی از بزرگترین آالینده های روی زمین است. از سال 2001، ارتش آمریكا 1/2

میلیارد تن گازهای گلخانه ای منتشر كرده است، معادل انتشار ساالنه 257 میلیون اتومبیل در
جاده. "وزارت دفاع " آمریكا بزرگترین مصرف كننده نفت (۱۷ میلیارد دالر در سال) در جهان و

بزرگترین مالّک جهان با 800 پایگاه نظامی خارجی در 80 كشور است. براساس یک برآورد، ارتش
آمریكا تنها در یك ماه از سال ۲۰۰۸ در عراق ۱.۲ میلیون بشكه نفت مصرف کرده است. یک برآوورد
نظامی در سال 2003 نشان میدهد که دو سوم از سوخت ارتش ایاالت متحده توسط خودروهایی

.که سوخت را به میدان جنگ تحویل می دادند مصرف شده است
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در حالی که بحران های زیست محیطی هر روز بدتر میشود، تفکر جنگ به عنوان ابزاری برای
مقابله ما با این چرخه معیوب نهایی، تهدید میشود. اعتراف به این مسئله که تغییرات آب و هوا

باعث ایجاد جنگ میشود باعث کمرنگ شدن این حقیقت میشود که انسان ها مسبب جنگ

هستند، و این بدان معناست که یاد بگیریم بحران ها را بدون خشونت حل کنیم و با جنگ آنها را
.بدتر نکنیم

یک عامل موثر در پس پرده برخی از جنگ ها، میل به کنترل ذخایر، به طور مشخص، نفت و گاز

است که کره زمین را آلوده میکنند. در حقیقت، آغاز یک جنگ توسط کشورهای ثروتمند در

کشورهای فقیر ربطی به نقض حقوق بشر یا نبود دموکراسی یا تهدیدات تروریسم ندارد، بلکه
.شدیدا بهوجود نفت مرتبط است

جنگ باعث بیشترین آسیب های زیست محیطی در محیط طبیعی پایگاه های نظامی در

کشورهای خارجی و داخلی میشود و آنها را ویران میکند. ارتش ایالت متحده آمریکا سومین آالینده
.بزرگ آبراه های آمریکاست
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