شبکه را تامین میکند.
حرکت به ســوی تولید انرژی کامال تجدیدپذیر نیاز به حجم
بســیار باالی ذخیره برق برای مواقعی دارد که باد نمیوزد و
خورشــید نمیتابد .فناوری آن هنوز مهیا نیست ،اما در حال
پیشرفت است.
«کریستین تزاک» تحلیلگر «کلیرویو انرجی پارتنرز» 6گفته
کربنزدایی از برق در  10تا  15ســال آینده «در زیرساختها
تقریبا در شب انجام خواهد شد» حتی اگر سیاستگذاران اجازه
اســتفاده از فناوریهای کمآالینده را هم بدهند .او میگوید
معقولتر اســت که فرصت نهایی این هدف را میانه قرن قرار
دهیم.
بنا به گفته او ،کربنزدایی از بخــش باقیمانده اقتصاد «حتی
سختتر خواهد بود بهویژه با توجه به فقدان یک میانجی مورد
حمایت دو حزب طی دو سال آینده».
این توافق از نظر سیاسی امکانپذیر است؟

در حال حاضر ،خیر .اما حامیان طــرح میگویند باید پیگیر
بــود و آنها را تحت فشــار قــرار داد .بعید به نظر میرســد

جمهوریخواهــان از یک «توافق جدید ســبز» حمایت کنند
که مستلزم اقرار به تهدیدهای تحمیلشده از سوی تغییرات
اقلیمی و افزایش هزینه برای جلوگیری از آن است .این موضوع
در میان دموکراتها نیز طرح ممکن است مناقشهبرانگیز باشد.
بخش اعظم طرح از توجه به تغییــرات اقلیمی فراتر میرود و
خطمشیهای مترقیانه را پیش میکشد.
اگرچه رایدهندگان طرفدار ایده از بینبردن گازهای گلخانهای
هستند اما آنها ممکن است وارد بحث هزینهها نشوند مگر آنکه
قانونگذاران بتوانند به آنها ثابت کنند که یک «توافق جدید سبز»
به طور قطع میتواند اقتصاد را تحریک کند و زندگیهایشــان
را بهبود بخشــد .تزاک گفته پیشبینی میکند کشور بر اساس
اینکه چه زمانی کاهش آلودگی اقلیمی را در دستور کار قرار دهد
تقسیمبندیشود،زیرابعضیمناطقبیشتربهسوختهایفسیلی
وابسته هستند و دوران گذار دشوارتری خواهند داشت.
او عنوان کرده محققکــردن برنامه زمانــی بلندپروازانه
مستلزم «اقدامات اساســی تا پیش از نتایج انتخابات سال
 »2020و «یک جهش نیرومند به ســوی سیاســتهای
مترقی» است.
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

جنبش جوان نیودیل سبز

«توافق جدید سبز» که از سوی
جنبش طلوع آفتاب پیشنهاد
شد ،به دنبال از بینبردن انتشار
گازهای گلخانهای حاصل از
برق ،حملونقل ،صنعت تولید،
کشاورزی و سایر بخشها در 10
سال آینده است
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