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قلمرورفاه

تـ ــوافـ ــقجـ ــدیـ ــدس ـ ــب
امیلی هولدن
مترجم :سیمین فروهر

«توافق جدید سبز» موج رســانهای قابل توجهی را در آمریکا برانگیخت ،یعنی در جایی که زیر سایه
حکومت ترامپ به هر چیزی روی خوش نشان دهد به توافقی که صنایع سنتی و آالینده را به چالش
بکشد ،روی خوش نشــان نخواهد داد .در این نوشته ،نویســنده بر این موضوع تمرکز میکند که در
چارچوب خواستههایی که «توافق جدید سبز» مطرح میکند ،تا چه حد میتوان به تغییرات اساسی
در آمریکا و کربنزدایی از آن امیدوار بود و اساسا تا چه حد خود این توافق از نظر فنی ممکن است؟
«الکساندریا اکاســیو-کورتز» نماینده کنگره و «اد مارکلی»
سناتور ،به همراه دهها حامی مالی چشماندازی از «توافق جدید
سبز» ( )Green New Dealارائه دادند .یکی از جمهوریخواهان
آن را «مانیفست سوسیالیســت» خواند .همچنین بسیاری از
گروههای هوادار محیطزیســت از آن استقبال کرده اما برخی
دیگر میگویند دستاورد چندانی نخواهد داشت .گروهی از افراد
هشدار دادند که دامنه وسیع آن و فهرست طوالنی برنامههای
اجتماعی رو به پیشرفتی که معرفی میکند ،میتواند سد راه
تاثیرات محیطزیستی آن شود.
«توافق جدید سبز» چیست؟

حرکت به سوی
تولید انرژی کامال
تجدیدپذیر ،نیاز
به حجم بسیار
باالی ذخیره برق
برای مواقعی دارد
که باد نمیوزد و
خورشید نمیتابد.
فناوری آن هنوز
مهیا نیست ،اما
در حال پیشرفت
است
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این طرح پیشنهادی ،اصول کلی برنامهای را ارائه میدهد که
به طور همزمان با نابرابری و تغییرات زیســتمحیطی مقابله
میکند .همچنین این طرح از جزییات سیاسی حرفی نمیزند
یا راههــای خاصی برای کاهش انتشــار گازهــای گلخانهای
پیشنهاد نمیدهد اما در صدد است که در  10سال آینده کربن
آمریکا را خنثی کند ،یعنی انتشار کربن با درجه خلوص صفر.
«توافق جدید ســبز» اذعان دارد دوره گذار نیازمند تغییرات
بسیار عظیمی است .این توافق ،راههایی را معرفی میکند که
جمعیت آســیبپذیر  -از جمله نیازمندان ،رنگینپوستان،
بومیــان و اجتماعاتــی کــهاکنــون در معــرض تخریــب
محیطزیستشــان هســتند  -در روند برنامهریزی مشارکت
داشته و از اقتصاد سبز نفع ببرند.
آیا اجرای این طرح به مصرف زغالسنگ ،نفت و گاز
طبیعی پایان میدهد؟

خیر .اما این طرح قصــد دارد هرگونه آلودگــی باقیمانده از
گازهای گلخانهای را به طور مثال بــا جنگلهایی خنثی کند
که دیاکسیدکربن را جذب میکنند .دقیقا معلوم نیست که
انرژی هستهای یا سوختهای فسیلی با فناوری جذب کربن
چه نقشــی ایفا میکنند .انرژی هستهای نیمی از انرژی بدون
کربن در آمریکا را تشکیل میدهد اما خود از اورانیوم معدنی به
دست میآید .سوختهای فسیلی با جذب کربن نیز به حفاری
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

نیاز دارند و باعث آلودگی میشوند.
توافق جدید سبز تا چه میزان بلندپروازانه است؟

این توافق بسیار بلندپروازانه است؛ هم در حوزه تغییرات اقلیمی
و هم در حوزه تفســیر و تعریف مجدد جامعه .ســوختهای
فسیلی در اقتصاد آمریکا ریشــه دواندهاند .در سال  2016در
آمریکا از کل انتشار گازهای گلخانهای 28 ،درصد از برق28 ،
درصد از صنعت حملونقــل 22 ،درصد از صنعت 11 ،درصد
از بخش بازرگانی و مســکونی و  9درصد از کشاورزی حاصل
شده است.
تا به حال اقدامات آمریکا در حوزه اقلیمی بر بخش نیرو متمرکز
بوده که احتماال راحتترین بخش برای کربنزدایی است.اما
جایگزینکردن زغالسنگ با انرژی تجدیدپذیر و گاز طبیعی
در حال انجام است .گاز طبیعی نســبت به زغالسنگ ،کربن
کمتری دارد اما بازهم اقلیم را آلوده میکند.
به عالوه ،طرفداران محیطزیست و کارشناسان سیاسی کشور
معموال سعی نمیکنند کل مسببان گرمایش جهانی را معرفی
یا وقتی به سایر مسائل اجتماعی میپردازند ،این موضوع را نیز
علنی کنند .منطبقشدن با این نوع سیستم تفکر و برنامهریزی
در سطح وسیع دشوار به نظر میرسد.
تغییر انرژی به سرمایهگذاری عظیم و برنامههای اجتماعیای
نیاز دارد کــه در «توافق جدید ســبز» بر آنها تاکید شــده
اســت .این طرح منبع مالیای پیشــنهاد نمیدهد .با وجود
جمهوریخواهان حاکم بر ســنا و کاخ سفید که بهشدت با این
طرح مخالف هستند و با دموکراتهایی که بر سر اینکه آیا طرح
درستی است یا خیر ،با هم اختالف نظر دارند ،سیاست پیشبرد
آن بسیار دشوار به نظر میرسد.
چگونه با تغییرات اقلیمی مقابله میکند؟

اهداف این سند شامل یک «بسیج ملی  10ساله» است برای:
 )۱ایجاد مقاومت در برابر فجایع مرتبط بــا تغییرات اقلیمی
 )۲اصالح و توســعه زیرســاختها  )۳برآورده کردن نیاز به
نیرو با «منابع پاک ،تجدیدپذیر و بدون انتشــار آالیندههای

