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پرونده ویژه

فناوری ،نابرابری و تغییرات
اقلیمی

هواخواهان نیودیل سبز
همچنین باور دارند دگرگونی
صرفا نمیتواند فناورانه
باشد بلکه باید فقر ،نابرابری
درآمدی و تبعیض نژادی را هم
افسار بزند

رهبـران جمهوریخواه سـنا نمیخواهند بحثی جـدی درباره
تغییرات اقلیمی داشته باشند.
هدف ایـن برنامه ،کاهش انتشـار
گازهـای گلخانـهای اسـت تـا از
نیودیل سبز از
بدتریـن عواقب تغییـرات اقلیمی
چه مشکلی
جلوگیـری شـود .همچنیـن بـه
حرف میزند؟
دنبـال حـل مسـائل اجتماعـی
ماننـد نابرابـری اقتصـادی و
بیعدالتـی نژادی اسـت .قطعنامه نیودیل سـبز بـه عنوان
راهنمـا از گزارشهـای عمـده سـال قبـل سـازمان ملل و
گـزارش دانشـمندان فـدرال اسـتفاده میکنـد .ایـن
گزارشهـا هشـدار میدهنـد کـه اگـر دمـای جهانـی بـه
افزایـش ادامـه دهـد ،جهـان بـا امـواج گرمایـی،
آتشسـوز یها و خشکسـالیهای شـدیدتری روبـهرو
خواهـد شـد .پژوهشـی نشـان میدهـد اقتصـاد ایـاالت
متحـده بـه خاطـر تغییـرات اقلیمـی در پایـان قـرن،
میلیاردهـا دالر ضـرر کـرده اسـت .بنـا بـه ارزیابیهـای
جدید ،انتشـار مـداوم کربن در ایـاالت متحده بـا نرخ ۴/۳
درصد در سـال و در جهـان با نـرخ  ۷/۲درصد در سـال در
حال افزایش است.
هواخواهـان نیودیـل سـبز همچنیـن بـاور دارنـد دگرگونی
صرفـا نمیتوانـد فناورانـه باشـد بلکـه بایـد فقـر ،نابرابـری
درآمـدی و تبعیـض نـژادی را هـم افسـار بزنـد.
این برنامه میگوید تا سـال ۲۰۵۰
در کل جهان باید به انتشـار مطلقا
نیودیل سبز چه
صفـر برسـیم  -یعنـی آن مقـدار
میگوید؟
کربن که در اتمسـفر رها میشـود
 و ایـاالت متحده برای دسـتیابیبه آن «نقش رهبری» را در دسـت
گیـرد .نیودیـل سـبز از دولـت فـدرال میخواهد به شـکلی
چشـمگیر از انتشـار گازهـای گلخانـهای بکاهـد ،مشـاغل با
درآمد بـاال ایجـاد کنـد ،اطمینـان یابد کـه هوای پـاک ،آب
تمیـز و غـذای سـالم حقـوق پایـهای انسـانها هسـتند و به
همه اشکال سرکوب پایان دهد.

58

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

بـرای دسـتیابی بـه ایـن اهـداف ،ایـن برنامـه از راهانـدازی
«بسـیج  10سـاله» بـرای کاهـش انتشـار کربـن در ایـاالت
متحـده میگویـد .ایـن برنامـه در نظـر دارد کـه صـد درصد
برق کشـور را از منابع پـاک و تجدیدپذیر تامین کند ،شـبکه
بـرق کشـور را دیجیتالی سـازد ،هـر سـاختمانی در هر جای
کشـور را بـه سـاختمانی بـا کمتریـن هدررفـت انـرژی بدل
سـاخته و کل شـبکه حملونقلی کشـور را با سـرمایهگذاری
در وسـایل نقلیه برقی و راهآهن برقی سریعالسـیر بازسـازی
کنـد.
همچنین ایـن قطعنامه با اشـاره به عدالـت اجتماعی ،معتقد
اسـت ایـن وظیفـه حکومت اسـت کـه کارآمـوزی شـغلی و
توسـعه اقتصـادی جدید ایجـاد کنـد ،بهویـژه در اجتماعاتی
که اکنـون زندگیشـان از طریق اشـتغال در صنایع سـوخت
فسـیلی میچرخـد.
ترامـپ ادعا کـرده که نیودیل سـبز
«حقـوق هواپیمایی»تـان را زیـر پا
نیودیل سبز چه
میگـذارد .سـناتور «تـام کاتـن»،
نمیگوید؟
جمهوریخـواه اهـل آرکانـزاس ،بـه
«هیـو هویـت» ،رادیـوی اینترنتی
محافظـهکار گفـت «ایـن طـرح
خودروهـای آمریکاییهـا رو مصـادره میکنـه و میخواهـد
آمریکاییهـا رو با خطـوط ریلـی سریعالسـیر جابهجـا کنه،
حتمـا اسـبهای تکشـاخ هـم قـراره واگنهـا رو بکشـن».
سناتور «جان باراسـو» جمهوریخواه اهل وایومینگ و رییس
کمیتـه محیطزیسـت و کارهـای عمومـی هشـدار داد کـه
ممکـن اسـت بسـتنی ،چیزبرگـر و میلکشـیک بـه تاریـخ
بپیوندنـد؛ چراکـه در طـرح نیودیل سـبز «دامـداری ممنوع
خواهد شد».
امـا نیویـل سـبز هیچکـدام از اینهـا نیسـت .ایـن
داستانسـراییها معلـوم نمیکننـد کـه نیودیـل سـبز چـه
هسـت و چه نیسـت .ایـن تا حـدی تقصیـر پشـتیبانهایش
بـود کـه پایـه اولیـهاش را از شـکل انداختنـد .دفتـر خانـم
اوکازیو  -کورتز جزوهای را که شـامل ایدههایـی بحثبرانگیز
ماننـد تضمیـن امنیـت اقتصـادی حتـی بـرای آنهایـی که
«نمیخواسـتند کار کننـد» بـود ،بـرای خبرنگاران فرسـتاد

