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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

خانم «کورتز» اخیــرا در گفتوگویی
تلفنی با «گرتا تانبــرگ» (از رهبران
توافق جدید
جوان اقلیمی که تبدیل به چهره اول
سبز
جنبش اعتراضی دانشآموزان شــده
است) از «سرایت امید» خبر میدهد.
جنبشهای اقلیمــی همچون «صلح
سبز»« ،جنبش طلوع آفتاب»« ،دوستداران زمین»« ،شورشیان
انقراض» و «دانشآموزان» از آینده خود و انقراض بزرگ در سیاره
بیمناک هستند و در گردهماییهای «جمعههایی برای آیندگان»
و ســایر تجمعات اعتراضی که در  10ماه اخیر رشد چشمگیری
داشتهاند صدای خود را به آالیندگان و سیاستمداران میرسانند .این
جنبشها که حتی در ابتدا توسط رسانههای رسمی کماهمیت و یا
منحرف نشــان داده میشدند در نهایت توانســتند دولتمردان و
سیاستمدارانی را وادار به اعالن اضطرار اقلیمی کنند که حتی در
گذشته از «منکران تغییرات اقلیمی» بودهاند .فشار این جنبشها در
انگلستان ،ایرلند ،اسکاتلند ،کانادا و شهرهای بزرگی چون نیویورک
منجر به اعالن وضعیت اضطراری اقلیمی از سوی پارلمان و مقامات
محلی شد .اما بزرگترین دستاوردی که این جنبشها تاکنون کسب
کردهاند گسترش دغدغه و حساسیت نسبت به گرمایش جهانی بوده
است؛ چراکه همچنان دولت کانادا با وجود اینکه «اعالن وضعیت
اضطراری اقلیمی» کرده اما برنامه گسترش خطوط لوله گاز خود را
پیش میبرد و یا دولت انگلستان عالوه بر توسعه فرودگاهها ،استخراج
و اکتشــاف منابع نفتی را در آفریقــا تامین مالــی میکند و به
شرکتهای نفتی اجازه توسعه و بهرهبرداری بیشتر میدهد.
اظهارنظر هفته قبل رییس نیجریهای اپک «محمد بارکیندو» درباره
تشــدید جنبشهای اقلیمی بازتاب گســتردهای داشت .او صراحتا
جنبشهای اقلیمی و اعتراضات دانشآموزان را دلیل «رشد و گسترش
تصورات منفی درباره نفت» و «بزرگترین تهدید برای صنعت نفت»
خواند.گرتاتانبرگباتوییتیدرواکنشبهاینسخنانگفت«:متشکرم،
تا حاال این بهترین تمجید بود» و خبر میدهد که جنبشهای اقلیمی
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برای اعتراضات سراسری بیستم سپتامبر آماده میشوند و آنها خواستار
یک چرخش بزرگ جهانی در سیاستها هستند.
بیمباالتی و تنبلی است اگر هر برنامه سیاستی جدید اقلیمی را که
در پاسخ به اضطرار اقلیمی طراحی میشود« ،توافق جدید سبز»
بنامیم .توافق جدید سبز مشاغل جدید را در مرکزیت قرار میدهد و
با عدالت اطرافش را محصور میکند .تغییر و تحول در زیرساختها
و گذار به اقتصاد سبز با مشارکت گسترده جوامع کارگری انجام
خواهد شد .همچنین اعالن وضعیت اضطراری اقلیمی نباید با زنگ
بوکارهای سبز ،اقتصاد سبز ،مشاغل جدید و یا
اخباری برای کس 
رشد سبز اشتباه گرفته شود ،هرچند ممکن است آنها را به همراه
داشته باشد .از ملزومات اصلی توافق جدید سبز نهتنها پایاندادن
به مصرف سوختهای فسیلی بلکه پایان دادن به خشکاندیشی
ت قرا ر دادن رشد تولید ناخالص ملی به عنوان معیار
درباره محوری 
اصلی سیاستهاست .روشن اســت رشد ابدی در دنیای متناهی
امکان ندارد .ضمن آنکــه منابع زمینی با ســرعت زیادی برای
چرخاندن اقتصادهای ما و تولید ثروت مصرف شدهاند .همچنین
گونههای جانوری در میانه مســیر انقراضی گســترده هستند و
زیستگاههایشان در حال نابودی است.
بنابراین عالوه بر اضطرار اقلیمی ،در «وضعیت اضطراری زیستبوم»
نیز قرار داریم .ساختار اقتصادی کنونی هم در حوزه سالمت انسانی
و هم در حوزه ســامت محیطزیست مردود شــده است .توافق
جدید سبز حتما باید معیارهای پیشــرفت جوامع را به مواردی
چون شادکامی ،ســامت و سالمت محیطزیســت تغییر دهد.
بنابراین توافق جدید سبز تنها درباره کربن ،برق تجدیدپذیر و یا
لونقل عمومی پاک نیست ،بلکه درباره تغییر سیستم تولید،
حم 
مصرف و تعامالت اجتماعی اســت .همچنین درباره بازگرداندن
قدرت تصمیمسازیها به جوامع است تا بتوانند برای آینده خود
تصمیم بگیرند و آن را شــکل دهند .درباره فراهمکردن عدالت
زیستمحیطی و ارتقای استانداردهای زندگی برای کسانی است
که در کف ه پایینتری نسبت به سایرین قرار گرفتهاند.

