ب ـ ــزچ ـ ــهس ـ ــودیدارد؟
محیطزیســت»  )۴گســترش بهرهوری انرژی و دستیابی به
نیرو  )۵همکاری با کشــاورزان برای کاهش انتشــار آلودگی
 )۶بازسازی بخش حملونقل با وســایل نقلیه برقی ،وسایل
حملونقل عمومی و راهآهن با ســرعت باال و  )۷ازبینبردن
گازهــای گلخانهای از ســطح جو به کمک توســعه و تقویت
جنگلها.
پیشنهاد علمی چیست؟

زمین از عصر صنعتیشــدن تــا به حال حــدود یک درجه
سانتیگراد ( ۱/۵درجه فرنهایت) گرمتر شده است .دانشمندان
میگویند جلوگیری از گرمایش زمین تا  ۱/۵درجه سانتیگراد
مستلزم کاهش  45درصدی ســطح کربن تولیدشده توسط
انسان تا سال  2030و رساندن آن به صفر تا سال  2050است.
آمریکا اکنون  15درصد آلودگی حاصل از گازهای گلخانهای را
تولید میکند؛ اگرچه این کشور در طول تاریخ بزرگترین عامل
آالینده محیطزیست بوده است.
افزایش نیم درجهای دمای زمین و رســیدن آن به  ۱/۵درجه
سانتیگراد خطر خشکسالی ،سیل ،گرمای شدید و فقر صدها
میلیون نفر ناشی از مرگ تدریجی کره زمین را بسیار وخیمتر
میکند.
«توافق جدید سبز» برای مردم چه کاری انجام میدهد؟

طرح پیشــنهادی ،بحرانهای متعددی را معرفی میکند ،از
جمله کاهش امید به زندگی در میان بسیاری از آمریکاییها،
رکود دستمزد و نابرابری در درآمد.
«توافق جدید سبز» خواستار موارد زیر است:
 )۱یک شغل تضمینشده با حقوق عادالنه ،حق عائلهمندی،
مرخصی پزشــکی ،پرداخت حقوق برای روزهــای تعطیل و
امنیت بازنشستگی  )۲خدمات درمانی همگانی با کیفیت باال
 )۳تحصیالت تکمیلی رایگان  )۴دسترســی به مسکن ارزان،
مناســب و امن  )۵کار بهتر ،امنیت و سالمت بیشتر در محیط
کار ،عدم تبعیض و رعایت استانداردها در تعیین ساعت کاری
و حقوق  )۶پاک کردن مکانهای خطرناک انباشت ضایعات و
 )۷دسترسی به هوا و آب تمیز ،بهداشت ،غذای ارزان و طبیعت.
امکان فنی توافق جدید سبز

بسیاری از رایدهندگان آمریکایی از یک «توافق جدید سبز»
برای کشورشان حمایت میکنند؛ توافقی که زیرساختها را
با یک تغییر سریع به ســمت انرژی پاک سوق میدهد .اما در
حالیکه این ایده در تالش است توجه کپیتال هیل (ساختمان
کنگره آمریکا) را به دست آورد ،از هیچ حمایت سیاسی موثری
برخوردار نیست.

بر اساس پیمایش مرکز «برنامه تحقیقاتی ییل روی ارتباطات
پیرامون تغییرات اقلیمی» 81 ،1درصد رایدهندگان از تعریف
این مرکز از یک «توافق جدید سبز» حمایت کردهاند.
طرحهای مشابه در جزییات با هم تفاوت دارند ،اما همه از توافق
جدیدی الهام گرفتهاند که «فرانکلین دالنو روزولت» راهاندازی
کرد تا با اثرات رکود بــزرگ مقابله کند .این ایده ،ایده بنیادی
کمپین معروف الکساندریا اکاسیو-کورتز ،سوسیالدموکرات
جوان اهل نیویورک بود که در ماه نوامبر به کاخ سفید راه یافت.
اکاسیو-کورتز و جنبش جوانگرای «طلوع آفتاب» دموکراتها
را تشویق میکنند که در ماه ژانویه دوباره اکثریت کاخ سفید را
به دست آورند و یک برنامه جامع طرحریزی کنند.
تاکید «توافق جدید سبز» بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید و
کاهش نابرابری است .هدف «از بینبردن عملی آلودگی حاصل
از گازهای گلخانهای آمریکا» در  10ســال آینده در مقایسه با
سایر طرحهای اقلیمی ،هدفی رادیکال است .دولت برای تحقق
این طرح باید هزینه زیادی متحمل شود.
دهها تــن از دموکراتها ،از جمله «برنی ســندرز» و «کوری
بوکر» کاندیداهای احتمالی ریاستجمهوری در سال 2020
حمایت خود را از این طرح اعالم کردهاند .در ماه جاری « 2اندرو
کوئومو» فرماندار ایالت نیویــورک اعالم کرد که ایالت او برای
رسیدن به برق بدون کربن تا سال  2040توافق جدید سبز خود
را راهاندازی خواهد کرد.
با کاخ سفید و مجلس ســنای تحت کنترل جمهوریخواهان
هر قانونی در رابطه با تغییرات اقلیمــی در نطفه خفه خواهد
شد اما حامیان «توافق جدید ســبز» میگویند دموکراتها
باید طرحی تهیه کنند که بتواند به آنچه دانشمندان ضروری
میدانند دست یابد.
«وارشــینی پراکاش» بنیانگــذار جنبش «طلــوع آفتاب»
میگوید« :خیلی دیر است اگر بخواهید بعد از رسیدن به قدرت
سازماندهی را آغاز کنید».
دانشمندان میگویند توافق پاریس با موضوع تغییرات اقلیمی
که آمریکا از آن خارج شــد ،به اندازه کافی محکم نیست که از
تاثیرات منفی افزایش دما جلوگیری کند.
زمین در مسیر افزایش  3تا  4درجهای دما قرار دارد که منجر
به افزایش چندین فوتی سطح دریا میشود و هوای نامعتدل و
بد را پرتکرارتر و خطرناکتر میکند 4 .تا  12سال آینده زمان
بحرانی جهان برای محدود کردن گرمایش است .منتظر کاهش
گازهای گلخانهای ماندن وضع را سختتر میکند.
تا به حال تالشهای دولت آمریکا برای حل مشــکل شکست
خورده اســت؛ از جمله تالش دموکراتها برای اجرای طرح
«کپ اند ترید» 3و قوانین باراک اوباما برای کاهش اســتفاده
از زغالســنگ که دادگاه آن را متوقف کــرد و دونالد ترامپ
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398
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