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  اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

 

 یتیریمد ۀخالص

 انتخابات نیدونالد ترامپ در ا یاصل بیرق و است ییکایآمر اتدمکر استمداریس وریجون دنیبا نتیجوزف راب

معاون  سال 8 مدت به، اوباما باراک یجمهور استیر یدوره در ۲۰۱۷تا  ۲۰۰۹از سال  دنیبا جو. شودیم محسوب

 بوده است. دلور االتیا ۀندینما کایآمر یسال در مجلس سنا۳۶و به مدت   کایآمر متحده االتیا جمهورسیرئ

 ،یکیالکتر یخودروها ،تجدیدپذیر یها یانرژ درمورد یاساس اریبس یها دگاهید یدارا ترامپ، برخالف دنیبا جو

 یشگرف راتییتواند تغ یاست که م یاهسته یزغال سنگ، انرژ ن،یگزیو جا یلیفس یشارژ، سوخت ها یها ستگاهیا

 کند. جادیدر انتخابات ا یروزیمتحده در صورت پ االتیا ندهیدر آ

 سال ده نیاباشد که پس از  یم ندهیده سال آ یدالر در ط ونیلیتر ۱.۷ یفدرال یگذار هیسرماخواستار  دنیبا جو

 لیپاک تبد یانرژ یبرا یمحلو  یدولت ،یبخش خصوص در یگذار هیسرما دالر ونیلیتر 5 از شتریب به مقدار نیا

پاک و ساخت  یدر مورد انرژ قیتحق شیبه افزا مربوطدالر  اردیلیم 4۰۰طرح شامل  نیااز  ی. بخششد خواهد

 اردد ازین دیجد یهاساخت زیر به شنهادیپ نیاست. ا ۲۰۳۰تا سال  دیجد یبرق لیشارژ اتومب ستگاهیا 5۰۰،۰۰۰

 کاهش دهد. ۲۰۳5درصد تا سال  5۰را  یگلخانه ا یانتشار گازها زانیتا م

پاک  از زغال سنگ به سمت منابع هیرو رییبر کربن به دنبال تغ اتیمال استیس اتخاذ دنبال به نیهمچن دنیبا جو

استخراج  تیمحدود ،یلیفس یصنعت سوخت ها یبرا یدالر اردیلیم 5 ارانهیبا کاهش  یو ن،یاست. عالوه بر ا

 به را منابع دارد قصد دیجد یمجوز حفار صدور عدم و( در سطح کشور Fracking) نگینفت و گاز به روش فرک

 .کند تیهدا یدیخورش یانرژ جمله از ریدپذیتجد یها یانرژ توسعه سمت

 عیقصد دارد تا هرچه سر دنیبااست.  مربوط یانسان لیکامالً به دال نیمعتقد است که گرم شدن کره زم دنیجو با

توافق نامه جمع کند که  نیرا در ا یقادر است تا رهبران دیگو یملحق شود. او م سیبه توافق نامه پار تر مجدداً

 راتییمقابله با تغ یبرا دیجد یها نهیگز یبرا پژوهشدالر در  اردیلیم 4۰۰ نیاستاندارد آن را باال ببرند. او همچن

 .خواهد نمود یذارگهیسرما ییاقلیم

 هیاعتبار سرما که کرد اعالم ۲۰۲۰ترامپ در توافق بودجه سال  کایآمر یجمهور کنون سیاست که رئ یدر حال نیا

و  افتهی کاهش ۲۰۲۰درصد در سال  ۲۶به  ۲۰۱۹درصد در سال  ۳۰نشده است و از  دیتمد یدیخورش یگذار

 رسد. یم انیخانه به پا صاحبان یبرا ندهیآدو سال  یط

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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  اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

 کاهش یرا برا ییشنهادهایپ نیپاک اوباما را هدف قرار داده است. دولت او همچن یانرژ، ترامپ برنامه نیبر ا عالوه

 نی. ترامپ همچناست دادهارائه  یتجدیدپذیر وزارت انرژ یها یو انرژ یانرژ یدرصد از بودجه دفتر بهره ور 8۷

 یتوسعه انرژ و قیبستن فروشگاه تحق نیو همچن یکیالکتر هینقل لهیوس یاتیحذف اعتبارات مال یبرا یشنهادیپ

 کا،یآمر یگذارهیدالر سرما کیهر  یازا به، ۲۰۱۷ارائه داده است. در سال  را ARPA-Eپاک فدرال موسوم به 

 جادیرا که باعث ا ندهیآ یها یورافن نیچ شود یم سبب که کرد یگذارهیسرماتجدیدپذیر  یدالر در انرژ ۳ نیچ

متفاوت معتقد است که تا سال  یدگاهیبا د دنی. اما جو باردیبگ خود اریاخت درشود،  یمشاغل با درآمد خوب م

 اتقیرا به عنوان رهبر جهان در تحق کایو آمر گرداند یم باز یاصل ریمسمتحده را به  االتیا دنی، دولت با۲۰۳۰

 .کرد خواهد یمعرفو صادرات  دی، تولیساز ی، تجاریگذار هیپاک، سرما یانرژ

 :از عبارتند یکلبه طور  دنیجو با یجد یها برنامه

 ۲۰۳۰تمام ناوگان حمل و نقل به استفاده از برق تا سال  لیتبد وشارژ  ستگاهیا 5۰۰۰۰۰ سیتاس (1

ر د یاتیتجدیدپذیر و اختصاص اعتبار مال یها یدر انرژ ده سال یدالر در ط ونیلیتر ۱.۷ یگذار هیسرما (2

 یدیخورش یانرژ

 مجوز صدور عدم و گاز و نفت استخراج کردن محدود (3

 و زباله یمنی، اتیامن مشکالت حلپس از  یا هسته یگسترده از انرژ استفاده (4
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  اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

 مطالب فهرست

 1 یتیریمد ۀخالص

 3 مطالب فهرست

 4 مقدمه

 6 یانرژ مختلف یها بخش مورد در دنیبا جو یها دگاهید

 6 ریدپذیتجد یها یانرژ

 9 نقل و حمل بخش در یانرژ چالش با برخورد نحوه

 10 منعطف سوخت با لیاتومب کی به شده فروخته یخودرو هر لیتبد

 10 یا هسته یانرژ

 10 یلیفس یها سوخت

 11 یا گلخانه یگازها

 12 سنگ زغال

 12 میاقل

 14 ترامپ و دنیبا جو یدگاههاید تفاوت

 15 یمیاقل اقدامات محدوده

 15 میاقل مورد در یجهان یهمکار

 16 ریدپذیتجد یانرژ جادیا و ارتقاء

 17 یلیفس یها سوخت از استفاده

 18 کربن یآلودگ یگذار متیق

 19 یطیمح ستیز عدالت

 19 یبند جمع

 21 منابع
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  اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

  مقدمه

معاون  نیهفتم و چهل، ۲۰۱۷تا  ۲۰۰۹است که از سال  ییکایآمر استمداریس وریجون دنیبا نتیجوزف راب

 ۀندینما کایآمر یسال در مجلس سنا۳۶به مدت  ۲۰۰۹تا  ۱۹۷۳بوده و از  کایآمر متحده االتیا جمهورسیرئ

 یجمهوراستیات رانتخاب یبرا دمکرات حزب فرضشینامزد پ است، اتدمکر کیدلور بوده است. او که  االتیا

 یهادر سال دنی. باشودیانتخابات محسوب م نیدونالد ترامپ در ا یاصل بیو رق کایآمر متحده االتیا ۲۰۲۰

 [1] .ها ناکام ماندبود و در آنحزب دمکرات تالش کرده یداتوریکسب کاند یبرا ۲۰۰8و  ۱۹88

  جو یلاص طرح دواست.  یروزیمتفاوت نسبت به ترامپ به دنبال پ یها دگاهید انیب با دنیانتخابات جو با نیا در

 :از عبارتند ترامپ شکست یبرا دنیبا

 یمیاقل راتییتغ و ستیز طیمح یبرا ینسلیا یج طرح:  کی* 

 یهااتیمال ستیزطیآلوده کردن مح یو معادن برا عیکه از کارخانجات، صنا کندیطرح دولت را ملزم م نیا

ت و نف عیو صنا یلیفس یهاکردن سوخت کنشهیر یرا برا هااتیمال نیکند و درآمد حاصل از ا افتیدر نیسنگ

 .[2]کند  نهیهز یکیالکتر یو گسترش شبکه انرژ ۲۰۳۰گاز تا سال 

 ۶۰۰تواند  یدر سال، که م یعموم یگذار هیدالر سرما اردیلیم ۳۰۰ باًیتقر یگذار هیطرح سرما نیا سرفصل

طرح  نیکند که ا یادعا م ینسلیا نیباشد. کمپ یداشته باشد، م یخصوص یگذار هیدر سرما یدالر اضاف اردیلیم

 ونیلیم 8شغل،  تیفیک یبا استانداردها درالف یاتیمال یها زهیانگ وندیو پ هیحق کار بر ضد اتحاد نیبا لغو قوان

 خواهد کرد. جادیا یبازه زمان نیشغل خوب در هم

 یکیالکتر یهااتوبوس یبرا سندرز طرح یاجرا:  دو* 

 نهیزه با دولت سندرز طرح در. است یعموم نقل و حمل ناوگان به متعلق کایآمر در هوا یآلودگ از سهم نیشتریب

 موزانآدانش نقل و حمل یبرا نیبنز و لیگازوئ مصرف با که ییهاون و هابوسینیم ها،اتوبوس دالر اردیلیم 4۰۷

 .[3] کرد خواهد استفاده یبرق یهااتوبوس از شیجا به و کندیم خارج رده از را شوندیم استفاده کارمندان و

 یم پرداخته ریز یها نهیتفاوت آن با ترامپ در زم نیو همچن دنیجو با یها دگاهیگزارش به د نیا ۀادام در

 :شود

    ریدپذیتجد یها یانرژ (۱

  یانرژ چالش با برخورد نحوه (۲

 سنگ زغال منعطف سوخت با لیاتومب کی به شده فروخته یخودرو هر لیتبد (۳

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_(%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_(%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0)
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  اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

  یا هسته یانرژ (4

  یلیفس یها سوخت (5

  یا گلخانه یگازها (۶

  سنگ زغال  (۷

  اقلیم (8

  کربن یآلودگ یگذار متیق (۹

  یطیمح ستیز عدالت  (۱۰
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  اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

 یانرژ مختلف یها بخش مورد در دنیبا جو یها دگاهید

برنامه جسورانه به  کی حیدر حال تشر یاست. و یو جهان یمل دیتهد کیوهوا  آبداند که چالش  یم دنیبا جو

 میاقل یاضطرار طیبه شرا پاسخ یبراجهان  تیو هدا یجد دیتهد نیپرداختن به ا یبرا "پاک یانقالب انرژ "نام 

 ت.و ... اس یکیالکتر یخودروها ،یلیفس یسوخت ها ر،یدپذیتجد یمختلف از جمله انرژ یدر بخش ها یاقدامات با

 ریدپذیتجد یها یانرژ 

 تجدیدپذیر یها یسابقه در انرژ یب یگذار هیسرما 

خواهد نمود. در  یگذار هیبخش سرما نیپاک خود، در ا یانرژ برنامهاز  یاعالم کرد که به عنوان بخش دنیبا جو

 ندرایسول یدیخورش شرکتدر  ییها یگذار هیاوباما، سرما یجمهور استیر زماندر  یدوران معاوت و

(Solyndraصورت گرفت و ا )واقع شد. در آن زمان،  کایمجدد آمر یگذار هیو سرما یابیشرکت تحت قانون باز نی

 .[4] قرار گرفت تیحما کرد، مورد یم لسبز خود دنبا یاقتصاد انرژ یکه دولت برا ییندرا به عنوان الگویسول

 یکه دولت در انرژ بودسابقه  یب یگذار هیسرما" کیدر آن دوران  ندرایگفت که ضمانت وام به سول دنیبا جو

 یبرا یو ورشکست شده است که شکست دهیکامالً فروپاش ندرایسول اکنون. اما متاسفانه "داد انجامتجدیدپذیر  یها

 .دیآ یبحساب م کایآمر یلیفس یمقرون به صرفه و مشاغل سوخت ها یانرژ نهیاوباما در زم

، یدیشپاک، باد، خور ی، منابع انرژنیگزیجا یدر برابر بودجه منابع انرژ یاریبس ندگانیدهه گذشته نما میو ن کی

اعتقاد دارد.  نیگزیجا یدر انرژ یگذار هیبه سرما دنیباحال،  نی. با ااندداده  مخالف یرا یستیز یسوخت ها

 یو مابق کرده استفادهمقدار را  نیا ازدرصد  ۲5 که داردجهان را  ینفت ریدرصد از ذخا ۳ کایآمر": دیگو یم دنیبا

 یراب و ورکش یبرا دارتریو پا سالم یانرژ نیتأم یبرا یشود، ول دهیسودآور د یمعامله ا نیا دیشود. شا یصادر م

 یو انرژ زیدر ذغال سنگ تم یگذار هیمعتقد است با سرما دنیبا. "بود نیگزیجا یانرژ فکر دیبا شتریب ییمدزادرآ

 یانرژ نیا یها یتوان فناور یبلکه م بوده یدیدر بخش باد و خورش شغل جادیا به قادر، نه تنها خطر یب یا هسته

 در موجود کربن کاهش جهت در خطر یب یا هسته یانرژ و زیتم سنگ ذغال در یگذار هیسرما. ردصادر ک راها 

 یدیخورش یها یهمچون انرژ زیتم یاز منابع دیبا زیمراکز ن نیا نیمأت یالزم برا یها روین نیبنابرا باشد، یم جو

 .[5] دیآ بدست یباد و

به  انتیکار خ نیعدم انجام ا راینشان داد ز یواکنش جد ییاقلیم رییتغ دیبه تهد دیباور است که با نیبر ا دنیبا

 .بودخواهد  ندهیآ یفرزندان و نسل ها

 اردیلیم ۹۰برنامه اعتبار  نی. ااست یابیقانون باز هموارهکنم،  یکه من به آن افتخار م یزیچ": دیگو یم یو

و توسعه و  قیتحق یبرا یادیپول ز خود تیمسئول هر در من. بود داده اختصاصپاک  یبرنامه انرژ یبرا یدالر

 .[6] "ام نموده یگذار هیسرما یدیو خورش یباد یانرژ یبرا یاتیاعتبار مال
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-۲۰۰۷ یاست که دولت اوباما به دنبال بحران مال یقانون یقیتشومعروف به بسته  کایآمر ۲۰۰۹ یابیبازقانون 

 مشاغل جادیمشاغل موجود و ا حفظاساسنامه  نیا ی. هدف اصلدیرسان بیبه تصو ۲۰۰۹ هیدر فور کایآمر ۲۰۰۹

 هیو سرما یاز رکود اقتصاد دهید بیافراد آس یبرا یتیحما یبرنامه ها هیته گریدر اسرع وقت بود. اهداف د دیجد

ر د یبسته محرک اقتصاد یبیتقر نهیهزتجدیدپذیر بود.  یها یها، آموزش، بهداشت و انرژ رساختیدر ز یگذار

دالر  اردیلیم 8۳۱به  ۲۰۱۹تا  ۲۰۰۹ یسالها نیزده شده بود که بعداً ب نیدالر تخم اردیلیم ۷8۷ حهیال ارائهزمان 

 .[7] دیگردنظر  دیتجد

 بیدالر بود که به ترت اردیلیم ۲۷.۲تجدیدپذیر  یها یانرژ یگذار هیو سرما قیتحق بخش یبرا یاتیمال یها مشوق

 .دیگرد میمختلف تقس یها نهیزم نیب ریز

 یکیالکتر یتجدیدپذیر و انتقال انرژ یانرژ یها یوراوام فن نیتضم یدالر برا اردیلیم ۶

 صاحبانشان درآمد متوسط دارند کهخانه ها با  یساز قیعا یدالر برا اردیلیم 5

 ذغال سنگ با انتشار کم قاتیجذب کربن و تحق یدالر برا اردیلیم ۳.4

 یانرژ بازده شیافزا یها نهیکمک هز یرادالر ب اردیلیم ۳.۲

 یو انرژ یانرژ یدر بهره ور یگذار هیسرما یبرا ها التیاکمک به  یدولت برا یبرنامه انرژ یدالر برا اردیلیم ۳.۱

 تجدیدپذیر یها

 لیاتومب شرفتهیپ یها و قطعات باتر ستمیساخت س یدالر برا اردیلیم ۲

 یستیز یو توسعه سوخت ها یقاتیتحق یپروژه ها یدالر برا ونیلیم 8۰۰

 در ساختمان و صنعت یکارآمد انرژ یها یورااز استفاده از فن تیحما یدالر برا ونیلیم ۶۰۲

 سبز )توسط وزارت کار( قهیآموزش کارگران  یدالر برا ونیلیم 5۰۰

 ییگرما نیزم یها یبرنامه فناور یدالر برا ونیلیم 4۰۰

 یبرق یخودروها یها یفناور یدالر برا ونیلیم 4۰۰

 کارآمد یلوازم خانگ فیتخف یدالر برا ونیلیم ۳۰۰

 کارآمد یبا انرژ هینقل لیوسا دیخر یبرا یو محل یالتیا یدولت ها یدالر برا ونیلیم ۳۰۰

 فدرال  هینقل لیناوگان وسا یبرا یبرق هینقل لیبه دست آوردن وسا یدالر برا ونیلیم ۳۰۰
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 در مسکن افراد کم درآمد یانرژ یبهره ور شیافزا یدالر برا ونیلیم ۲5۰

 یمل یها شگاهیدر آزما شیو آزما قیامکانات تحق یدالر بودجه برا ونیلیم ۲۰4

 تجدیدپذیر یانرژ یپروژه ها ریو سا ی، آبیباد یپروژه ها یدالر بودجه برا ونیلیم ۱۹۰

 یدیخورش یانرژ یها یتوسعه و استقرار فناور یدالر برا ونیلیم ۱۱5

 با راندمان باال هینقل لیتوسعه وسا یدالر برا ونیلیم ۱۱۰

 یسوخت لیپ یها یورافن دیاز استقرار جد تیحما یدالر برا ونیلیم 4۲

 

 شارژ یها ستگاهیا و یکیالکتر یها اتوبوس 

تمام ناوگان حمل و نقل  کرد یکیالکتر وشارژ  ستگاهیا 5۰۰۰۰۰ سیتاس دن،یبا جو طلبانه جاه یها برنامه از یکی

 .است ۲۰۳۰تا سال 

برنامه ": دیگو یم ،برگزار شده بود تیتروید در که ها دموکرات هیاول مناظرهدر  ۲۰۱۹ یجوال ۳۱ خیتار در دنیبا

 هینقل لهیوس یداراهمه ما  ۲۰۳۰تا سال  نیشارژ در سراسر کشور است بنابرا ستگاهیا 5۰۰،۰۰۰من خواستار 

 پاک یانرژ یفناور در مورد قیتحق یدالر اردیلیم 4۰۰ یگذار هیسرما شامل. برنامه من بود میخواه یکیالکتر

 میرا دو برابر خواه یباد فراساحل یاز انرژ یبردار بهره. ما کند یم جادیا دیشغل جد ونیلیم ۱۰ که بود خواهد

داد. در دولت  میخاتمه خواه گرید یلیهر سوخت فس ایغال سنگ ذ یبرا نهیهز کمک هرگونه ی ارائهکرد و به 

 نیدر ا شرفتیهمزمان با پ دیندارد. اما ما با وجوداز جمله زغال سنگ  یلیفس یسوخت ها یبرا ییجا دنیبا

 .[8] میکار کن نیا ریدرگ زیرا ن ایدن نه،یزم

 یدیخورش یانرژ 

 است. ها خانه در یدیخورش یانرژ یبرا یاتیمال اعتباربه دنبال اختصاص  دنیبا جو

 اند بوده برخوردار یقابل توجه یاقتصاد رشد از یعیطب گاز و نفت دیتول در رونق لیدل به یاپیپ جمهور سیرئ سه

 دگاهید یدارا دنیبا جو اما. داشتند یدیخورش یانرژ بخش در یگذار هیسرما در یکمتر لیتما جهینت در که

کارگران  یبرا یدیتهد یانتقال انرژ نیجمهور گذشته است. او متعقد است اگر چه ا یرؤسا ریسا به نسبت یمتفاوت

 هب انتقال یبرا کارگران یبرافرصت گران بها  کیتواند  یشود اما م یشاغل در صعنت نفت و گاز محسوب م

 . [9] کند جادیا پردرآمد مشاغل
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 یکشور تنها ما ":دیگو یم کویپالت وشورین در ها دموکرات هیاول مناظره در ۲۰۱۹ دسامبر ۱۹ خیتار در دنیبا جو

. کند لیتبد میعظ یفرصت به را آنها و برطرف را دهیچیپ و بزرگ یها بحرانتاکنون  توانسته که میهست جهان در

 هر که میشو مطمئن دیبا ما مثال، عنوان به. کنم یم مالقات نهیزم نیا در یانرژ هیاتحاد رهبران با همواره من

 تا میده ارائه یاتیمال اعتبار دیبا ما قتیحق در است، یانرژ تیظرفمقدار  چه یدارا شده ساخته دیجد ساختمان

 یربات داشتن آستانه در ما اکنون. کنند نیتأم یدیخورش یانرژ از را خانهدر  ازشانیموردن یانرژ بتوانند مردم

 یژانر از دیخورش نورتابش  و باد وزش عدم هنگام در دیتوان یم که هستند یبزرگ اندازه یدارا که میهست ییها

 ".[9] دیکنشده در آن ها استفاده  رهیذخ

طرح  قیاز طر یرقابت یمال یتجدیدپذیر از جمله کمک ها یدالر بودجه انرژ ونیلیم ۱۲۰اعالم کرد  دنیبا

SunShot یگشوده شده تا تمرکز خود را بر گسترش انرژ یقاتیتحق یها شگاهیشرکت ها، دانشگاه ها و آزما یبرا 

درصد  ۷5 حدود در یدیخورش یها نهیهز اهشکار ک نیمتحده متمرکز کنند و هدف از ا االتیدر ا یدیخورش

به هدف  تیموفقبا  SunShot طرحاعالم کرد که  ی، وزارت انرژ۲۰۱۷سپتامبر سال  ۱۲. در بود ۲۰۲۰تا سال 

 دسترفت،  یساعت سه سال زودتر از آنچه انتظار م لوواتیدالر در هر ک ۰.۰۶ابزار  اسیدر مق یدیخورش نهیهز

 به دنیرس 2030کرده است. هدف  نییتع ندهیآ ههد یرا برا یدیاهداف جد SunShotطرح  رو نی. از اافتی

 نهیگز نیارزان تر یدیخورش یانرژتا  باشد یمساعت  لوواتیدالر در هر ک ۰.۰۳ابزار  اسیدر مق یدیخورش نهیهز

 . [10] باشد یلیکنندگان سوخت فس دیاکثر تول نهیتر از هز نییو پا دیبرق جد دیتول یبرا

 یابر یانرژ عیانتقال و توز یها رساختیبهبود ز یبرا یوزارت انرژ یها تیاز اولو گرید یتعداد نیهمچن دنیبا 

 است نیهدف ا استکرده اعالم دنی، باتیدر برنامه خود دارد. در نها زیرا ن یو باد یدیخورش ینفوذ انرژ شیافزا

 .[11] داشته باشند یانرژ نیتأم یبرا یشتریب یهانهیگزها  ییکایکه آمر

 

  نقل و حمل بخش در یانرژ چالشبرخورد با  نحوه

 مودهیمسافت پ شیها را به منظور افزا لیتوان اتومب دیبا ماخود اظهار داشت که  یاز مصاحبه ها یکیدر  دنیبا جو

با سوخت منعطف است.  ییخودرو کایدر آمر دیجد یکه هر خودرو میحاصل کن نانیو اطم میده شیافزاشده 

 ما مصرف یپاسخگواتانول ذرت به طور کامل  رایز است یتیاهم حائز بخش یسلولز قاتیدر تحق یگذار هیسرما

 انیا پات رو نیا از ،دارد ازیتجدیدپذیر ن یها یدر مورد انرژ یکالن یگذار هیسرما در یاساس رییتغ کی. بود نخواهد

 . بود خواهد %۲۲ تا %۲۰ حدود بخش نیا در یگذار هیسرما مقدار ۲۰۲۰دهه در سال  نیا
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 با سوخت منعطف  لیاتومب کیفروخته شده به  یخودرو هر لیتبد

 کایآمر درو اقلیم  یانرژ راتییتغ نهیدر زم یمنته ۱منهتن پروژهپروژه معادل  کی دیبا که است باور نیا بر دنیبا

گردد.  لیبا سوخت منعطف تبد لیاتومب کیبه  دیفروخته شده با یهر خودرو دنیبا هینظر نیا طبق. شود ییاجرا

بوده و راغب  E85به پمپ کننده اتانول  کایآمر یها نیمجهز کردن پمپ بنز یبرا ییبرنامه ها یدارا یو نیهمچن

 و دهیخشب روین را کشور لیاتومب صنعت بتواند تا است ومیتیل یها یباتر یها یفناور بخش در یگذار هیسرمابه 

 .کند مستقل

 یا هسته یانرژ

 و زباله یمنی، اتیامن مشکالت حلپس از  یا هسته یانرژ

 دیدارد، اما ابتدا با ینقش مهم یهسته ا ی: انرژدیگو یم یهسته ا یانرژ نهیدر زم دگاهشید یدرباره  دنیبا جو

 نکهیا یرا برا یادیز هیدارد تا سرما میتصم ی. ومیمقابله کن یمنیمربوط به ا یها ینگران نیو همچن تیبا امن ما

خواهم در  ی: من نمدیافزا ی. او مکند نهیهز ،کرد یفرآوراستفاده مجدد  یبرارا  یتوان سوخت مصرف یمچگونه 

 رهیمشکالت ذخ حل یکنم، اما برا یگذار هیاکنون در حال رشد است، سرما که یبه شکل یا ستهه یها تیظرف

 .[12] نمود خواهم یگذار هیو زباله ها، سرما یساز

 یلیفس یسوخت ها

 هیلع اومعتقد است که دولت  دنیدر نظر دارد. جو با یلیفس یمقابله با سوخت ها یبرا یبرنامه جامع دنیبا جو

 بیآس ستیز طیو آگاهانه به مح آوردهها که سود از مردم به دست  ندهیآال ریو سا یلیسوخت فس یشرکت ها

در  نیهمچن دنیبا جو. داد خواهد انجام یسخت اقداماتکند،  یو آب جوامع را مسموم م نیرسانند و هوا، زم یم

 دهد انیرا پا یلیسوخت فس یشرکت ها یها ارانهیخود متعهد شده است که  یمیمکان در برنامه اقل نیچند

[13]. 

 دیآنها به سمت تمد تیو هدا یلیفس یصنعت سوخت ها یبرا یدالر اردیلیم 5 ارانهیکاهش  شنهادیپ دنیبا

 یباعث رشد چهار برابر  ۲۰۲۲کار تا سال  نیا یکرد، که به گفته و ارائهرا  ریدپذیتجد یانرژ اتیاعتبارات مال

 .[13] خواهد شد یدیخورش یصنعت انرژ

                                                                 
 یو همکار کایآمر تیپروژه با محور نیدوم از آن استفاده شد. ا یو در زمان جنگ جهان دیاست که به ساخت بمب اتم انجام یاپروژه منهتن نام پروژه 1

 اردیلیم 2به  کینزد یانهیبه هز یمنته یکوچک شروع به کار کرد ول یاو بودجه میبا ت یالدیم 1939و کانادا اجرا شد. پروژه منهتن در ابتدا در سال  ایتانیبر

 توسعه صرف بودجه ٪10و تنها  دیمواد شکافا گرد دتولی جهت کارخانجات ساخت صرف بودجه ٪90( شد. بالغ بر 2018دالر سال  اردیلیم 23دالر )معادل 

 [.15][44] شد بمب خود
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 کشور سطح در (Fracking) نگیفرک روش به گاز و نفت استخراج کردن محدود دنیبا جو اقدامات از گرید یکی

 .[14] بود خواهد دیجد یحفار مجوز صدور تیممنوع و

 کی توانینم که. او معتقد هست است فدرال یها نیسرزم در گاز ای نفت شتریب یحفار هرگونه مخالف دنیبا جو

 و یجان تیامن که داد نشان بتوان نکهیا مگر کرد، بیتصو انجام حال در یها یحفار همه انیپا یبرا یمل قانون

 را (Fracking) نگیفرک روش به گاز و نفت استخراج که کرده اعالم تیقاطع با او. دارد وجود انفجار از ینگران

 .[14] کرد نخواهد صادر دیجد یحفار مجوز و کرد خواهد محدود کشور سطح در

تور متحده باشد و دس االتیا یانرژرویکرد  ی تغییربرادوره ای تواند  یم دنیبا زیتم یگسترده انرژ یاما برنامه ها

وحش  اتیح یبرا نیهمچن او. داشته باشد ییاینفت و گاز در دیبر تول یمیو مستق قیعم ریتواند تأث یم یکار و

 جیجمله خلآن ها بهره می برد از توسعه نفت و گاز از  یجمهور ترامپ برا سیکه رئ گرید یقطب شمال و مناطق

 .[15] را در نظر دارد یدیجد یها تیحما ،کیمکز یشرق

د اعمال محدو نی. کمترمی شود دیو آالسکا تول کیمکز یشرق جیهنوز از خل میلیارد بشکه نفت ۲5به  کینزد

دالر از  اردیلیم ۱۲ باًیتقر - یاکتشاف یو حفر چاه ها دیاجاره نامه جد تیممنوع - دنیبا یها استیکننده س

از بین خواهد در کل  بشکه نفت اردیلیم ۲5حالت، درآمد  نیدر بدتر و خواهد برد نیرا از ب ندهیآ یاحتمال دیتول

ده  یدالر درآمد در ط اردیلیم ۳4۰تواند فاجعه بار باشد:  یم نیبسته شود، ا کایدر دولت آمر نفت دیتول اگر .رفت

عمده  یدارند. ضررها یادیز ینفت و گاز وابستگ عیمانند آالسکا به صنا یالتیا یاقتصادهارود.  یم نیسال اول از ب

تواند  یم دنیبا شنهاداتیپ خواهد شد. یسالمت اقتصاد یبرا یقیعم یامدهای، منجر به پ استیس رییتغ جهیدر نت

 قیبه فکر دق ازین نیخود به وجود آورد. و ا خیمتحده را در تار االتیا ییایصنعت در راتییتغ نیاز مهمتر یبرخ

 .[15] دارد

 

 یا گلخانه یگازها

 .کرد خواهد یبانیپشت یگلخانه ا یگازها یبرا دیتر اند کَپ روند از دنیبا جو

روند  کی از یبانیکند: پشت یشده اتخاذ م برالیل باور کیبه  لیآنچه را که تبد دنیاقلیم، با راتییمورد تغ در

 به ییها یتکنولوژ در یگذار هیسرما و نیقوان میتنظ یبرا که( Cap and Trade) دیبا نام کپ اند تر یتجار

 ی اجازه یقسمت هر به و ابدی یم کاهش ها ندهیآال انتشار روند نیا طبق. است یا گلخانه یها گاز کاهش منظور

 .[16] دهد یم را ندهیآال ینیمع مقدار دیتول
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 سنگ زغال

و از  داده رییاز زغال سنگ به گاز تغ مصرف را نیچهمانند کربن،  اتیمال یجا به دیمعتقد است که با دنیبا جو

 .مصرف زغال سنگ تمیز نیز حمایت کرد

ورود  ی، برانیو چه با چ مکرهین نی، چه در ایفرصت واقع کیما "خود گفت:  یهااز مصاحبه یکیدر  دنیبا جو

ها  ینی. چمیدارپاک  یعیتجدیدپذیر و سوزاندن گاز طب یها یانرژ نهیمشترک در زم یها یگذار هیسرما هب

 یکلمه نم یواقع یروزها مردم پکن به معنا یدارند. بعض یطیمح ستیمشکل بزرگ ز کی که هستند متوجه

سئله تمرکز م نیکربن بر ا اتیاعمال مال یکه بجا میدار نجایدر ا یفرصت عال کیما  نیتوانند نفس بکشند. بنابرا

 کی نی. امیبر کربن جدا کن یمبتن یاز سوخت ها زینه تنها خودمان بلکه جهان را ن میتوان یکه چگونه م میکن

در  دیشغل جد ۶۰۰،۰۰۰ ندهیسال آ ۱۲تا  ۱۰ یشود. ط یم ادیز اریمشاغل بس جادیاست و باعث ا ییطالفرصت 

 .[17] "صنعت گاز وجود خواهد داشت

سال  ۲5به مدت  ی. وباشد یم زیتم ۲زغال سنگ یاز فناور تیحما یاهداف سخت برا نییخواستار تع دنیبا جو

 یبرا نیبه چ زیذغال سنگ تم یصادرات فناور یکرده است. او باور دارد وقت یبانیپشت زیغال سنگ تمز یاز فناور

 . [18] سودمند باشد زین کایآمر یتواند برا یکشور کارآمد بوده م نیا

 اقلیم

 میاقل در یبند تیاول 

 . شود جادیا تیبشر یبرا دیتهد کی تواند یم باشد نداشته وجود یبند تیاول میاقل در اگر است معتقد دنیبا جو

 نیاول بیتصو حال در من که یحال در ":گفت و کرد اشاره موضوع نیا به خود یها مصاحبه از یکی در دنیبا جو

 هیسرما که کردم یم تیریمد اقلیم یابیباز برنامه یبرا را یدالر اردیلیم ۹۰ بودجه و بودم، میاقل رییتغ حهیال

 ریاس در من دوستان ابد،ی اختصاص گرید یزمان هر به نسبت پاک یانرژ با مرتبط یها رساختیز در یشتریب
 ".دکنن دیتول یشتریب سنگ زغال تا بودند یشتریب سنگ زغال معادن افتتاح و یمعرف دنبال به ها بخش

 ییاقلیم راتییتغ 

 مدنظر دارد. ییاقلیم راتییتغ شتریکاهش هرچه ب یبرا یاقدامات دنیبا جو

ل موضوع شام نیا که بازگرداند، اول حالت به است داده انجام ترامپ که را آنچه دیبا ابتدا که است معتقد دنیبا

 . [19] باشد یم اند، داده دست از را خود شغل که یافراد ییزا اشتغال جهت در حرکت تا CAFÉاستاندار  بهبود

                                                                 
 .باشد یم نیزم ریآن در ز رهیکربن منتشر شده حاصل از سوزاندن زغال سنگ و ذخ یآور جمع یبه معنا زیزغال سنگ تم 2
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گالن سوخت حرکت کنند.  کی اتا چه حد ب دیبا هینقل لیکند که وسا یم میرا تنظ یاریمع CAFEاستاندارد 

 و استسبک(  هینقل لیسبک )در مجموع ، وسا یها ونیو کام یمسافربر یها لیاتومب یبرا CAFEاستاندارد 

 . [20] شود یم نییمتوسط به طور جداگانه تع نیسنگ یها و موتورها ونیکام یمصرف سوخت برا یستانداردهاا

 رفهص نیبنز در گالن اردهایلیم که شود یم فراهم یزمان زاتیتجه یبرا ییکارآ دن،یبا نظر مورد استاندارد طبق

. ودش هوا به دیاکس ید کربن تن اردیلیم دو انتشار از یریجلوگ و دالر اردیلیم 5۰۰سبب پس انداز  و شود ییجو

 را یبرق یخودروها بازار و داشته وجود شارژ ستگاهیا 5۰۰۰۰۰ دیبا دیجد سبز اقتصاد در که کند یم شنهادیپ او

 نکته اما. رساند آن هیاول زانیم به و برده باال را CAFE یاستانداردها دیبا دنیبا ۀدیعق به. میباش داشته اریاخت در

 نروند نیب از یبعد جمهور سیرئ آمدن کار یرو با که شود میتنظ یا گونه به دیبا استانداردها که است نیا یاصل

 .[22] [21] است انجام یبرا تالش در ترامپ که است یکار قایدق نیا و

 یدرحال نی. ااست دالر ونیلیتر ۱.۷ نهیهز با ۲۰5۰ سال تا صفر مطلق انتشار خواستار دنیبا جوو یمیاقل برنامه

 ینیب شیپ نهیهز تفاوت نیا با اماباشد.  یدالر م ونیلیتر ۱۶حدود  یا نهیشامل هز داهایکاند ریاست که برنامه سا

از  یاریبس مثبت نظرات برنامه نیا رایزموثر خواهد بود،  یکاف اندازه به برنامه نیا که دارد اعتقاد دنیبا جو شده،

 در هستند رییتغ حال در یفناور و علم همواره که افزود نیهمچن او. است آورده دست به را ستیز طیمح انیحام

 نیا در رفتشیپ به مختلف علوم در شتریب یریادگی با و آموخت شتریب دیبا ییاقلیم مشکالتحل  یبرا جهینت

 مجموعه دیبا شود، انجام ۲۰۳۰ سال تا دیبا که دارد وجود یاریبس یکارها که است متعقد او. کرد کمک نهیزم

 ریسا و ٪۱5 تنها متحده االتیا که است نیا یو جالب یها دگاهید از یکی. شود جادیا ینهاد یساختارها از یا

 رتصو ایدن اتحاد جهت در ییها تالش دیبا باز حال نیا با اما دهند، یم لیتشک را ییاقلیم مشکل از %85 جهان

 ها الفائت یرهبر در ییباال ییتوانا که دارد مانیا یو. شوند مشترک مشکل نیا حل به موفق هم کمکتا با  ردیگ

 .[23] [3] دهد انجام ممکن شکل نیبهتر به را کار نیا تواند یم و دارد یالملل نیبهم  و یکشور سطح در هم

 نیگر دیجد مانیپ  

ارائه  و یدگیمتحده است که هدف آن رس االتیشده در ا شنهادیپ یبرنامه محرک اقتصاد کی نیگر دیجد مانیپ

 یصاداقت کردیاز رو یبیاز ترک نیگر دیجد مانیپ انیاست. حام میاقل رییو تغ یاقتصاد ینابرابر یراه حل برا

 . [24] کنندیمنابع دفاع م مصرف یسازنهیبهو  ریدپذیتجد یچون انرژ یمدرن یهادهیروزولت و ا

 .است مشخص یا برنامه فاقد اما است، اعتبار یدارا نیگر مانیپاست  معتقد دنیبا جو

 نیکند. او در ا ینم یبانیرا پشت (Green New Deal) نیگر دیجد مانیپتمام جوانب موجود در  دنیبا جو

جام ان یگلخانه ا یگازها نهیکه در زم ییدر مورد نحوه کارها یقیبرنامه مشخصات دق نیخصوص  اعتقاد دارد که ا

داند عدم وجود سازوکار  ینم یبانیپشت ستهیبرنامه را شا نیا یکه و یلیاز دال یکیدهد.  یشود را ارائه نم یم
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وافق داده نشده است. او ت حیتوض یموضوعات به روشن نکهیانتشار صفر مطلق است و ا یشروع برنامه  یبرا قیدق

 ابلق بود، نشده یا اشاره آن به قبال که ستیز طیمح حفظ جهت در یمسائل کردن مطرح یبرا تنها را نیگر نامه

 .[3] داند یم نیتحس

 

 سیپار یمیتوافق نامه اقل 

 یدر رابطه با کاستن از انتشار گازها سازمان ملل متحد میاقل راتییتغ ونیچارچوب کنوانس لیذ سیتوافق پار

 سیدونالد ترامپ رئ ۲۰۱۷ژوئن  ۲. روز شودیشروع م ۲۰۲۰است که از سال  یمال تأمینو  یسازگار ،یاگلخانه

اراک ب کایآمر یقبل جمهورسیرئ کهی. در حالدیآیم رونیتوافق انجام شده ب نیاعالم کرد که که از ا کایجمهور آمر

زغال سنگ و نفت را رونق خواهد  عیتوافق صنا نیاوباما آن را امضا کرده بود. ترامپ اضافه کرد که خروج از ا

 . [25] دیبخش

ا در ر یقادر است تا رهبران دیگو یشود. او م ملحق سیتر مجدداً به توافق نامه پار عیقصد دارد تا هرچه سر دنیبا

 .[17] توافق نامه جمع کند که استاندارد آن را باال ببرند. نیا

 نیزم شیگرما 

 .است یانسان لیدال بهکامالً  نیگرم شدن کره زم علتمعتقد است که  دنیبا جو

قرار  ریتأث تحت یگرید بخشاز هر  شتریدر قطب شمال و آالسکا ب ییاقلیم راتییاعتقاد دارد که تغ دنیبا جو

 و ساخته یانسان یها تیفعال لیدرحال ذوب شدن است که به صورت واضح به دل یعیطب یها خچالیگرفته و 

 . [26] است رممکنیارائه راه حل واقعاً غ ،نشوددرک  علتاگر  دیگو یم دنیدست بشر است. با یها

 

 ترامپ و دنیبا جو هایدگاهید تفاوت

 

 یرأ انیدر م یمسئله اصل کیبه عنوان  یمیاقل یها استیاز س تیکه براساس آن حما یبه مطالعات توجهبا

اقدام  ،شده است  انجامدهند(  یماه نوامبر به دموکرات را رکه ممکن است د یافراد یعنیترامپ ) مردددهندگان 

تحده م االتیدهندگان در ا یرأ یبرا یموضوع اصل کیبحران اقلیم به عنوان  یحالت ها نیاز بدتر یریجلوگ یبرا

 به گزارش از بخش نیا در ،یجمهور استیر یخواه و دموکرات برا یجمهور یمطرح است. با توجه به نامزدها

 .[27] شود یم اشاره دنیدونالد ترامپ و جو با یها استیبرنامه ها و س
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 .است گرفته قرار یبررس مورد ها آنبه سوابق  یمواضع هر نامزد با نگاه ریز در

 یمیمحدوده اقدامات اقل

 دنیبا 

 یشنهادیپ رحطارائه داده است.  یقیدق اریبس یاقتصاد، برنامه ییزدا کربنو  ییاقلیم راتییمقابله با تغ یبرا دنیبا

 ۀبرنامپاک در  یاز تعهد انرژ شتریبرابر ب ۳۰ که است پاک یانرژ برنامهدالر  ونیلیتر ۱.۷شامل  دنیباساله  ده

 یبانیشتپاک اوباما پ یانرژو از برنامه  شتاقلیم توسط انسان اعتقاد دا راتییاست که به تغ نتونیکل یالریه ۲۰۱۶

، در نیا د. با وجو[28] شتدا یبرنامه نسبتاً قو کی، یانرژ یتجدیدپذیر و بهره ور یدر مورد انرژ یکرد. و یم

 به ذکر است که پس از الزمداشت، اما  ییبحران اقلیم یبرا "انهیم" کردینشان دادن رو یتالش برا دنیباابتدا 

انجام  یخود اقدامات یمیبرنامه اقل تیتقو یبرا دنی، با۲۰۲۰در بهار سال  یانتخاب شدن به عنوان نامزد احتمال

 مسئوالناز اضافه شدن  دنی، بایآن را گسترش خواهد داد. به تازگ ندهیآ یدر ماه ها یداده و اعالم کرد که و

ه معتقد است که توافق نام دنیخبر داد. با خود یبرجسته در کار گروه کار یابه سمت ه نیگر دیجد مانیپ یاصل

 دهنش یا اشاره آن به قبال کهاست  ستیز طیمح حفظ جهت در یمسائل کردن مطرح یبرا یچوبچار نیگر دیجد

 .[29]. بود

 ترامپ 

 بیتصو یطیمح ستیها و مقررات ز استیس یمقام، به طور جد نیا یجمهور دونالد ترامپ از زمان تصد سیرئ

 .[30] قبل از آن را معکوس کرده است یاوباما و حت یجمهور استیشده در دوران هشت سال ر

متوقف کردن  یاز اقدامات برا تیحما یرا برا یبخش چیجمهور ترامپ ه سیرئ یانتخابات غاتیتبل تیسا وب

 یلیفس یبه سوخت ها نسبتتجدیدپذیر  یها یتوسعه انرژ و جیترو ایدر اقتصاد و  ییزدا کربن، ییاقلیم راتییتغ

 یغاتیلتب نیکه کمپ است داده وعدهبوده و  نیگر دیدر بر ندارد. علناً، ترامپ به شدت مخالف مفهوم توافق نامه جد

 .[30] شودیم یتلق نیگربرنامه  هیعل یبه عنوان همه پرس یجمهور استیر یبراانتخاب مجدد  یاو برا

 اقلیم مورد در یجهان یهمکار

 دنیبا 

قابله م یجهان برا کردن متحدکند که هدفش  یم حیرا تشر یبخش دنی، با"کایآمر یبازگرداندن رهبر"برنامه  در

متعهد به  نیاست، اما همچن سیمجدد در توافق نامه پار تیشامل عضو بخش نیاست. ا اقلیم یبا بحران وجود

و  ییایحمل و نقل در بخش در یگلخانه ا یقابل اجرا است که باعث کاهش انتشار گازها یها نامه توافق عقد

از  یکی، ها دروفلوروکربنیکه به مهار ه کندیم اعالم دنی، بایمیاوضاع اقل یشود. در برنامه اصل یجهان م ییهوا

 یها فقمتعهد شده است که توا نیهمچن یطرح و نی. در انمود خواهد کمکقدرتمند،  اریبس یگلخانه ا یگازها
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سوخت  یها ارانهی ی ارائه تینموده، خواستار ممنوع یدر مورد کاهش کربن را عمل نیچ -متحده  االتیدو جانبه ا

کربن باال  یپروژه ها یمال یها ارانهیقصد دارد به   G20در سرتاسر جهان شده و به دنبال تعهد  یلیفس یها

 باشد یعلوم اقلیم م نهیدر زم کارشناسان یها هینظرمطابق با  دنیبا ۲۰5۰. هدف گسترده دهد انیپا یصادرات

و در حال حاضر انجام  میرقم بزن رااست که شکست دونالد ترامپ  نیما ا هدف: ندیگو یم کارشناسان نیا. [31]

ما بجنگد.  یبه جوانان نشان دهد که او آماده است برا دنیجو با نکهیمگر ا استدشوار  اریما بس یکار برا نیا

 تدنیکه، بر خالف پرز میدار نانیاعتماد دارد. ما اطم اقلیم رییدر مورد تغ یمدت ها است که به اجماع علم دنیبا

 یبرا یو کارشناسان بهداشت عموم یو گوش دادن به رهبران جامعه علم یاحترام، همکار یدارا دنیترامپ، جو با

 . [32] خواهد بود یطیمح ستیز یدهایتهد ریبحران اقلیم و سا امقابله ب

 ترامپ 

بر خروج  یسابقه ترامپ مبن، میاقل نهیدر زم یجهان یها یهمکار یبرا ترامپ دگاهید موردتنها مرجع موجود در 

 کاراگوئهینی عالوه بر از سه کشور یکیتنها  کایامر باعث شد آمر نی. اباشد یم سیپار یمیاز توافق نامه اقل کایآمر

ش انتشار در صدد کاه سیپار یمیورزد. توافق نامه اقلیمبرجسته امتناع  یالملل نیتوافق ب نیاباشد که از  و سوریه

 یدر حال توافق بودند. و یمیاقلهمه کشورها در مورد اهداف  باًیاست که تقر یبار نیو اولاست  یجهان ندهیآال

 یبرخ یکرد و از امضا یخوددار ندهیآالکاهش انتشار  یاز مشارکت قابل مالحظه در مذاکرات جهان نیهمچن

مشترک در مورد  یۀانیعدم اعالم ب یبرا کایبه فشار آمر توانیمثال م ی. برا[33] دیامتناع ورز یالملل نیاسناد ب

دانشمندان هشدار داده اند  رایحذف قابل توجه است ز نی. اکرد اشارهدر مذاکرات قطب شمال  ییاقلیم راتییتغ

 . [34] شود یگرم م یجهان نیانگیاز م عتریسر یلی، خیگلخانه ا یش انتشار گازهایافزا لیکه قطب شمال به دل

 تجدیدپذیر یانرژ جادیا وارتقاء 

 دنیبا 

 اخترسیز یبرا یکارگران و برنامه و یها و توانمندساز هیاتحاد قیاز جمله طرح تشو دنیبا یاز برنامه ها یاریبس

د خو لی، تمایمیاوضاع اقل یدر برنامه اصل دنیپاک است. با یمصرف انرژ جیمربوط به ترو یها شامل بخش ها

 ۲۰5۰متحده را تا سال  االتیشود که ا یدهد و متعهد م یرا مورد اشاره قرار م "پاک یانقالب انرژ" دنید یبرا

دالر در  ونیلیتر ۱.۷ یفدرال یگذار هیسرما"متعهد شده است که  نیهمچن دنیبرساند. با پاک یانرژ ٪۱۰۰به 

بخش  در یگذار هیسرما دالر ونیلیتر 5 از شتریب به مقدار نیا سال ده نیاانجام دهد که پس از  ندهیده سال آ یط

 .[35] شد خواهد لیپاک تبد یانرژ یبرا یمحلو  یدولت ،یخصوص

 ترامپ 
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استفاده  ییایدر یمزارع باد یفدرال که قرار بود برا دیجد یاز دولت ترامپ از اجاره نامه ها یی، بخش هالیدر اوا

. دیگرد یباد نیتورب یها نهیهز شیصورت نگرفت که باعث افزا یکرده بودند که در ادامه اقدام تیشود، حما

وند ش یباعث سرطان م یباد یها نیترامپ که تورب یاز سو نیدروغ یبا ادعاها زین یاز باد فراساحل یدولت تیحما

شده  دیتول یدیخورش یپانل ها هیکل یرا برا ی، ترامپ تعرفه ا۲۰۱8شده است. در سال  فیاظهارات تضع گریو د

 .[37] [36] در نظر گرفت کایآمر یدیدر خارج از کشور، به منظور محافظت از مشاغل تول

صاحبان  یکه هم برا  یدیخورش یگذار هیاعتبار سرما که کرد اعالم ۲۰۲۰ترامپ در توافق بودجه سال  نیهمچن

 ۳۰از  و کرد خواهد ینزول رینشده است و شروع به س دیبرق در دسترس است، تمد ساتیتاس یخانه و هم برا

 رسد یم انیمالکان خانه به پا یبرا گریو در دو سال د دهیرس ۲۰۲۰درصد در سال  ۲۶به  ۲۰۱۹درصد در سال 

[37]. 

 یها یو انرژ یانرژ یدرصد از بودجه دفتر بهره ور 8۷ کاهش یرا برا ییشنهادهایپ نیدولت ترامپ همچن

 هیقلن لهیوس یاتیحذف اعتبارات مال یبرا یشنهادیپ نی. ترامپ همچناست دادهارائه  را یتجدیدپذیر وزارت انرژ

 ارائه داده است را ARPA-Eپاک فدرال موسوم به  یو توسعه انرژ قیبستن فروشگاه تحق نیو همچن یکیالکتر

[37]. 

 ۳ نی، چ۲۰۱۷. در سال ردینگ صورت یتوجهپاک  یانرژ ندهیآ بهدهد تا  یاجازه م کایامروز دولت ترامپ به آمر

 یورافن نیچ شود یم سبب کهکرد  یگذار هیسرما کایدالر در آمر ۱با  هر  سهیمقا درتجدیدپذیر  یدالر در انرژ

 یدگاهیبا د دنی. اما جو باردیبگ خود اریاخت درشود،  یمشاغل با درآمد خوب م جادیرا که باعث ا ندهیآ یها

را به  کایو آمر گرداند یم باز یاصل ریمسمتحده را به  االتیا دنی، دولت با۲۰۳۰متفاوت معتقد است که تا سال 

 کرد خواهد یمعرفو صادرات  دی، تولیساز ی، تجاریگذار هیپاک، سرما یانرژ قاتیعنوان رهبر جهان در تحق

[35]. 

 یلیفس یاستفاده از سوخت ها

 دنیبا 

تلف مخ یدر مورد بخش ها دنیبا دگاهیدر قسمت قبل که مربوط به د یلیفس یسوخت ها نهیدر زم دنیبا نظرات

 سوخت یبرا ییراه حل ها ییشناسا یبرا یشتریکار ب دیگو یم ی. واست شده آورده ۳-۱-5بود در قسمت  یانرژ

 .[14] [38] مقرون به صرفه وجود دارد نیگزیجا

 ترامپ 

به  یلیفس یاستفاده از سوخت ها جیترو یخود را برا ی، تالش هایجمهور استیمقام ر یترامپ از زمان تصد

استخراج معادن  دیجد مناطق یفدرال اجازه داده است برا منطقه نیاست. او به چند داده انجامزغال سنگ  ژهیو
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گسترش بحث  یساخت و ساز برا ی، دولت ترامپ مجوزها۲۰۱۷. در سال کنند شروع را ینفت یها یو حفار

فدرال در  ینفت در آبها ی، دولت حفار۲۰۱8کرد. در سال  بیرا تصو Keystone XLخط لوله گاز  زینگبرا

 .[40] [39] ددر منطقه مجوز صادر کر یحفار یاز شرکت ها برا یبرخ یکرد و برا آغازقطب شمال را 

 نیبه بزرگتر یابیدست یکند و از دولت خود برا یخود در برابر مخالفان زغال سنگ اشاره م یروزیترامپ به پ

 یاشاره ها نیکند. همچن یم یقدردان کیمکز جیهکتار در خل ونیلیم ۷8از  شینفت و گاز مربوط به ب نگیزیل

 یمانند نفت و گاز به بازار جهان یانرژ منابعصادرات  شیوجود دارد که به شدت با هدف افزا یبه دولت و یمتعدد

 .[41] کند یعمل م

 رامپت یها برنامهدر  یلیمحصوالت سوخت فس ریسا ایبه کاهش استفاده از نفت، گاز، زغال سنگ  یاشاره ا چیه

 وجود ندارد.

 کربن یآلودگ یگذار متیق

 دنیبا 

 کربن به جو در قالب ارزش دیاکس یتن د کیاز انتشار  یکل خسارات ناش یریکربن به جامعه از اندازه گ بیآس

 شود. یکربن گفته م یگذار متیروش ق نیشود که به ا یم نییتعخسارات  نیا یدالر

کربن تا  متیق نییتع یبرا یقانون فدرال کی بیاز تصو دنیکربن است. با یگذار متیق استیطرفدار س دنیبا

 کی جادیکند، اما به ا یکربن را ذکر نم یگذار متیق حاًیصر دنیبا برنامهکرده است. اگرچه  یطرفدار ۲۰۲5سال 

کامل خسارت حاصل از انتشار کربن  نهیهز یپاسخگو دیبا کننده آلوده عوامل آنکه براساس  ییاجرا سمیمکان

 مکانا یشود، که فقط در صورت یم "کربن یتعرفه ها" اصطالح بهشامل  ی، طرح ونی، اشاره دارد. عالوه بر اباشند

از  یواردات یکاالها بررا  یا نهیهز ،کربن ی. تعرفه هاباشد داشته را خودکربن  متیق کایاست که آمر ریپذ

 یاجازه م ییکایآمر یبه کاالها قیطر نیا از نی، بنابراکند یم اعمال کایتر از آمر نییکربن پا متیبا ق ییکشورها

 .[42] بمانند یبازار رقابت باق دردهد تا 

 ترامپ 

از  ی، اما وستیترامپ در دسترس ن یکربن برا یگذار متیق از مخالفت ای یطرفدار در یاگرچه مواضع عموم

 یجابانتشار کربن  از تیحما جهت درکربن بوده و  یگذار متیبرعکس برنامه ق کهاز اقتصاددانان  یبرخ شنهادیپ

 یذارگ متیطرفدار ق مپترا نهیدر کاب یاست که برخ یدرحال نی. اکند یم تیحما است، آن یبرا اتیمال نییتع

 هستند. یو یکربن در دوره تصد
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 یطیمح ستیعدالت ز

برنامه " طرح نیا گرید عنواناست که  "یطیعدالت مح"شامل اشارات متعدد به  دنیبا یمیبزرگتر اوضاع اقل برنامه

 نیا یطیعدالت مح یشود. در بخش اصل یم دهینام "یطیمح ستیپاک و عدالت ز یانقالب انرژ کی یجو برا

 .[17] دهد یم قرار یبررس موردو کم درآمد را  یبه جوامع محالت ینامتناسب آلودگ بیآس دنیطرح، با

 دنیباامه قرار دارند. برن یاقلیم و آلودگ طیشرا ریبه طور نامتناسب تحت تأث ریپذ بیمعتقد است جوامع آس دنیبا

داشته باشند. براساس  یدسترس منیسالم و ا یدنیخواهد داد که جوامع در سرتاسر کشور به آب آشام نانیاطم

 شتریبرابر ب ۳ اًبیتقر ییدر مناطق نامناسب اقلیم یزندگ لیبدل ییقایآفر یها ییکای، آمرکایآمر یآسم و آلرژ ادیبن

ها در  نینفر از الت ۲از هر  باًیدهند و تقر یپوست خود در اثر علل آسم جان خود را از دست م دیسف انیاز همتا

مورد هوا مطابقت ندارد.  در EPA یبهداشت عموم یکنند که با استانداردها یم یزندگ یمتحده در محل االتیا

 کنند که سرعت یم یدر آالسکا زندگ اکیشناخته شده فدرال در آمر لهیقب 5۶۷ از ٪4۰،  کایطبق دولت فدرال آمر

 نیدر ا یسنت شتیو مع یبحران یها رساختیز یعیطب یها خچالیو  ییایدر یها خیدما و ذوب  شیافزا باندی

 یها یعدالت یب رفع یبرا ییتوسعه راه حل ها یبرا یفدرال برا یها تیحما دنیکند. با یم دیهدرا ت التیا

 . [43] دهد یمقرار  تیدر اولو را است حاکم یو بوم ، کم درآمدیکه بر جوامع رنگ یطیمح

 .ندارد بخش نیا یبرا یا برنامه چیه ترامپ مجددا که است یدرحال نیا

 یبند جمع

و ترامپ پرداخته  یو دگاهیو تفاوت د یمختلف انرژ یها نهیدر زم دنیجو با یها دگاهید یگزارش به معرف نیا در

 .است شده عنواندر ادامه  یمواضع به صورت کل نیا یشده است که جمع بند

د خو یجمهور استیمعتقد است که ترامپ دوره ر یانرژ نهیمخالف نسبت به ترامپ در زم یدگاهیدر د دنیجو با

 نینموده است. ا -دولت اوباما  یتالش ها عکس جهت در وگرفتن کارشناسان و دانشمندان،  دهیرا صرف ناد

 ی، قراردهااقلیم راتییتغ یها بخش در ها یتوجه کم به یدگیرس یزمان خود را برا دنیاست که با یدرحال

 است. دهیگذران ریدپذیتجد یها یبه انرژ یلیاز فس یو تعهد به انتقال انرژ یمیاقل

 ده یط خود یدالر ونیلیتر ۱.۷ طرح کردن ییاجرا از پس، یجمهور استیحزب دموکرات ر یدای، کانددنیجو با

 یمنجر به انتشار صفر آلودگ ۲۰5۰، تا سال یاقلیم را دارد که به گفته و یدالر ونیلیتر 5 طرح شنهادیپ سال،

 متحده خواهد شد.  االتیکربن به ا
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 یها شرکت اتیمال ی شده ازبازگردان یهانهیکند که هزیم شنهادیطرح بحث و پ نی، درباره ادئویو کیدر  دنیبا

 کرد. نهیپاک هز یانرژ ریدر مس انتو یکه ترامپ آن را کاهش داده بود، را م یلیسوخت فس

از  یریجلوگ یبرا دیو اکنون با هست ییاقلیم یاضطرار طیدر شرا یجهان جامعه که کند یم احساس دنیبا جو

 :است شده اشاره ادامه در خالصه طور به دنیبا جو یجد یها برنامه. ردیبگ صورت یآن اقدامات جد یشرویپ

 ۲۰۳۰تمام ناوگان حمل و نقل به استفاده از برق تا سال  لیتبد وشارژ  ستگاهیا 5۰۰۰۰۰ سیتاس (۱

 یدیخورش یدر انرژ یاتیتجدیدپذیر و اختصاص اعتبار مال یها یسابقه در انرژ یب یگذار هیسرما (۲

 جواز صدور عدم و گاز و نفت استخراج کردن محدود (۳

 و زباله یمنی، اتیامن مشکالت حلپس از  یا هسته یگسترده از انرژ استفاده (4
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