پرونده ویژه

قلمرورفاه

در صدد لغو آن اســت .جمهوریخواهان با هر اقدام اصولیای
بهشدت مخالفت میکنند .اما تعداد کمی از آنها هم در کنار
دموکراتها از مالیات بر آلودگی کربنی حمایت کردند.
این توافق چگونه است؟

پی نوشت:

1. Yale Climate Change
Communication Program

 .2این مقاله در دسامبر سال
 2018نوشته شده است .م

3. cap-and-trade
4. Data for Progress
5. New Consensus
6. ClearView Energy Partners
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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

«توافق جدید ســبز» که از ســوی جنبش طلوع آفتاب
پیشــنهاد شــد ،به دنبال از بینبردن انتشــار گازهای
گلخانــهای حاصل از بــرق ،حملونقل ،صنعــت تولید،
کشــاورزی و ســایر بخشها در  10ســال آینده است.
همچنین هدف این توافق معطوف بــه تولید انرژی صد
درصد تجدیدپذیر و نیز یک طرح تضمین شــغل اســت
«برای تامین یک شــغل برای هر فرد با حداقل دستمزد
الزم برای برآوردن نیازهای زندگی» .این توافق به دنبال
«کاهش نابرابریهای عمیق و پایدار جنسیتی ،منطقهای
و نژادی در درآمد و ثروت» است.
دیگر گروهها رویکرد انعطافپذیرتری دارند« .گرگ کارالک»
نویســنده متخصص در حوزه انرژی در مجموعــه «دیتا فور
پروگسس» 4دستیابی به انرژی صد درصد پاک و تجدیدپذیر
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

در  15ســال آینده را پیشــنهاد داده که زمان بیشتری را به
کربنزداییکردن از سایر بخشها اختصاص میدهد.
«دیموند درامر» موسس اندیشــکده «نیو کانسنس» 5عنوان
کرده که روی طرحی کار میکند که موضوع آن بازنویســی
مجدد کل اقتصاد آمریکا است.
او میگوید «نمیتوانید بدون توجه کامل به سایر مسائل صرفا
به بحران اقلیمــی توجه کنید»« ،کلیت اقتصــاد بر گرداگرد
سوختهای فسیلی ســاخته شده اســت .اقتصادی که فقر
لجامگسیخته و رکود دستمزد را باعث شده ،همان اقتصادی
است که بر پایه سوختهای فسیلی بنا شده است».
این توافق از نظر فنی امکانپذیر است؟

شبکه برق آمریکا با پول کافی و اراده سیاسی میتواند تغییرات
عمدهای ایجاد کند .بنا بر گزارش اداره اطالعات انرژی ،اکنون
آمریکا  17درصد برق خود را از انرژی تجدیدپذیر تولید میکند
و کمتر از نیمی از آن از باد و خورشید حاصل میشود که منابع
تجدیدپذیر در حال رشدی هستند .انرژی هستهای نیز که از
اورانیوم معدنی و نه از کربن اســتفاده میکند 20 ،درصد این

