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هر سال همزمان با تهیهی الیحهی بودجه توسط دولت و بررسی آن در مجلس شورای اسالمی ،دولتمردان و رسانهها به
یاد گفتمانهای زیست بومی و صرفهجویی در مصرف انرژی میافتند .هدف اصلی این گفتمانها که برخی از آنها بسیار
ارزشمندند ،توجیه سیاستهای دولت ،مجلس و یا هر دو برای افزایش قیمت آب ،برق و حاملهای انرژی در الیحهی بودجه
است .اینکه از دیدگاه نظری ،افزایش قیمتها میتواند به عنوان یک سازوکار تنبیهی برای صرفهجویی در مصرف بیرویه
مورد بهرهبرداری قرار گیرد ،موضوع پذیرفته شدهای است؛ ولی آمار بیست سال گذشته ،نشانگر این است که محدود شدن
سیاستها به این سازوکار اقتصادی تاکنون نتیجه نداده است و مصرف و هدررفت برق ،آب و سوختهای فسیلی در کشور
همواره در حال افزایش بیرویه بوده است .گزارشهای جهانی هم نشانگر بیسرانجامی این راهکار و جایگاه بسیار نازل و
نامناسب در انجام تعهدات زیست محیطی است .در آخرین گزارش« ،شاخص عملکرد در برابر تغییرات آب و هوایی» که New
 Climate Instituteتهیه و منتشر کرده است ،کشور ما در ردهبندی این شاخص به همراه آمریکا و عربستان سعودی در
پایینترین جایگاه قرار دارد .بهترین رده متعلق به کشورهای سوئد ،مراکش و لیتوانی است .این ردهبندی بر پایهی شاخصهای
مقدار انتشار گازهای گلخانهای ،درصد استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،مقدار مصرف انرژی و میزان پایبندی عملی به
تعهدات پذیرفته شدهی پیمان آب و هوایی پاریس تنظیم شده است.
چرایی این موضوع را باید در بیتوجهی یا کمتوجهی سازمانهای مسئول به بایستگی بهرهبرداری از راهکارهای مهندسی به
عنوان راهبرد پایهای رویارویی با این چالشها دانست .درسال  1389که نخستین مرحلهی هدفمندی یارانهها به اجرا درآمد،
تورمی برآمده از افزایش قیمتها ،از تحقق دستاوردهای ارزشمند زیر به عنوان بروندادهای
دولت وقت با ر ّد آشکار هرگونه آثار
ِ
بیچون و چرای افزایش قیمت حاملهای انرژی نام برد:
ـ تشویق یا وادار کردن مردم به صرفهجویی در مصرف انرژی از راه افزایش قیمتها؛
ـ جلوگیری از قاچاق حاملهای انرژی به کشورهای همسایه؛
ـ افزایش رشد اقتصادی کشور از طریق تخصیص بهینهی امکانات و اعتبارات به بخش تولید؛
ـ جلوگیری از روند رو به رشد آلودگی کالن شهرها؛
ـ کاهش مصرف بیرویهی داخلی و افزایش صادرات حاملهای انرژی؛
ـ کمک به برقراری عدالت اجتماعی.
اکنون که هشت سال از آن زمان میگذرد و هر سال هم در توجیه افزایش قیمتها ،برآورده شدن همین هدفها بازگویی

برای سالم نگهداشتن آب و هوا مهندسان را فراخوانید!

*

جفری ساکس
برگردان  :اردشیر دیلمی
1

در نشست گذشته دگرگونیهای آب و هوایی سازمان ملل متحد که
در کاتوویس 2لهستان در دسامبر  2018برگزار شد ،سیاستمداران
برای راهنمایی کشورها به منظور رویارویی با گرمایش کلی زمین
یک کتابچهی راهنما ارائه کردند .در ماه سپتامبر آینده که رهبران

جهان در سازمان ملل گردهم میآیند تا گامی فراتر در راه سالم
نگهداشتن آب و هوا بردارند ،باید مهندسان پیشتاز جهان با در
جهانی عملگرایانه و اجرایی
دست داشتن یک برنامه و چارچوب
ِ
استقبالکنندهی آنها باشند.
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شده ،آمار منتشر شده بیانگر آن است که اهداف پیشگفته ،برآورده نشده است .بخش قابل توجهی از انرژی کشور در بخش
ساختوساز مصرف میشود .مصرف انرژی در صنعت ساختمان ایران باالتر از معیارهای جهانی است .با این حال ،از سال 1370
که نخستین ویرایش مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان با نام «صرفهجویی در مصرف انرژی» تهیه و ابالغ شد ،تاکنون
که بیست و هفت سال میگذرد ،هنوز راهکارهای مهندسی صرفهجویی نهادینه نشده است .پرداختن به ریزگان این داستان
حزنانگیز بیپایان و بینتیجه در برگهای کمشما ِر چنین نوشتاری ،شدنی نیست .در نشریهی گزارش شمارهی ( 80سال
 )1393نوشتهای در این باره چاپ شد که همانند دیگر نوشتههای این نشریه مورد بیتوجهی کامل دستاندرکاران قرار گرفت.
اقتصاددانان تأثیرگذار بر سیاستهای دولتها ،بهویژه پس از دوران جنگ ،در رسانههای کشور از مهندسان میخواهند
برخی
ِ
که به اینگونه گفتمانها وارد نشوند و «مشغول آجر بر آجر گذاشتن خودشان شوند» .آنها گسترهی این گفتمان را ملک
طلق خود میدانند و همانطور که جامعهشناسان و مردمشناسان و فیلسوفان را از وارد شدن به هر گفتمانی که کوچکترین
رنگ اقتصادی دارد برحذر میدارند ،از مهندسان هم میخواهند که پایشان را از گلیمی که تنها برای آنها بافته شده است،
بیرون کشند .البته هستند بسیاری اقتصاددانان پرآوازهی جهان که دیدگاهی کامال ً دگرگونه دارند.
روز مهندس را در پیش داریم .هدف از نامگذاری روزهایی به نام حرفهمندان گوناگون ،شناساندن پیشهوران آن حرفه و
خدماتشان به جامعه ،گوشزد کردن وظایف و مسئولیتهای انسانی ،حرفهای و شهروندی آنها به خودشان ،ایجاد همپیوندی
وران آن حرفه با جامعه و واگویی آشکار خواستههای آنها از مسئوالن است .در دنبالهی این نوشتار ،برگردان
بیشتر پیشه ِ
بخشهایی از نوشتهی پروفسور جفری ساکس با نام «برای سالم نگهداشتن آب و هوا مهندسان را فراخوانید ،».چاپ میشود.
بیگمان اقتصاددانان پیشگفته ،ایشان را به خوبی میشناسند و میدانند که نمیتوان با چنان گفتمانهای بخشینگرانهای
دیدگاههای او را نادیده گرفت .نوشتهی پروفسور ساکس بر پایهی یک عمر تجربیات ارزشمند جهانی در باالترین ردههای
مدیریتی و مشورتی سازمان ملل متحد نگاشته شده است ،که امیدوارم مورد توجه دولتمردان هم قرار گیرد.
نوشتهی پروفسور ساکس بسیار بیشتر از جشنهای تشریفاتی روز مهندسی ،هدفهای پیشگفته از نامگذاری روز مهندس
روشنی تمام به همهی سیاستمداران جهان گوشزد میکند که برای رویارویی بنیادی
را بازتاب میدهد .او در این نوشته با
ِ
با چالشهای زیستبوم و منابع و ذخایر ،باید مهندسان را فراخوانند .برطرف کردن پایهای این چالشها ،تنها با سیاستهای
اقتصادی بازاری و تنبیهی ،شدنی نیست .باید به پیشواز راهکارهای مهندسی رفت .روی دیگر نوشتهی ساکس ،بیانگر
مسئولیتهای سنگین جهانی ما مهندسان نسبت به حفظ کرهی زمین و تمدن بشری است .بیشتر دانشمندانی که در نشست
کاتوویس سخن گفتند ،بر این نکته پافشاری کردند که دنبال کردن شرایط کنونی میتواند نابودی کره زمین و تمدن انسانی را
در پی داشته باشد .اگر در این گفته ،نیک اندیشه کنیم و نوشتهی ساکس را با ریزبینی بخوانیم که از سیاستمداران میخواهد:
«برای سالم نگهداشتن آب و هوا مهندسان را فرا خوانید ،».آنگاه از مسئولیتهای بسیار سنگین خودمان آگاهتر میشویم.
مسئولیتهایی که پهنهی آنها هیچگونه همخوانی با شرایط کنونی حاکم بر ذهنیت و کارکرد جامعهی مهندسی کشور ندارد.
آن مسئولیتها کجا و در بند کشیده شدن ذهنیت ما با گفتمانهای پایانناپذیر ُمهر و سهمیه و  ...کجا؟ امید است به خود آییم.

*For climate safety, call in the Engineers

2. katowice
3. cop24:24th session of the Conference of the Parties to the UNF CCC.
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 .1جفری دی ساکس[ ]Jeffrey D.sachsمدیر مؤسسهی جهان خاکی ( ،) The Earth Instituteاستاد برجستهی توسعهی پایدار ،سیاستگذاری و مدیریت سالمت در دانشگاه
کلمبیاست  .او مشاور ارشد ویژهی دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد ،بان کی مون ،در زمینهی اهداف توسعهی هزاره است ،جایگاهی که در زمان مدیر کل پیشینتر سازمان ملل ،یعنی
کوفی عنان هم داشته است .او همچنین ،مدیر شبکهی راهکارهای توسعهی پایدار سازمان ملل است .مجلهی اکونومیست در جدیدترین ارزیابیهای خود ،پروفسور ساکس را به عنوان یکی
از سه اقتصاددان برتر تأثیرگذار دههی اخیر جهان معرفی کرده است.

7

دولتمردان! مهندسان را فراخوانید ،مهندسان! خودتان را دریابید
زمستان  / 1397شمارهی 99

8

بیست و چهارمین نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل 3در
کاتوویس لهستان ،موفق به فراهمسازی کتابچهی راهنمایی برای
اجرای پیمان آب و هوایی  2015پاریس شد .همهی اعضای سازمان
ملل آن را امضا کردند .با این حال ،این کتابچه برای باز ایستادن
پیشرو بسنده نیست .اکنون زمان
رویداد بسیار ناگوار آب و هوایی ِ
فراخوانی مهندسان فرارسیده است...
موفقیت سیاستمداران در این نشست ،چشمگیر بود .آنها به
البیگریها و پیشنهادهای صنایع بزرگ تولیدکنندهی سوختهای
فسیلی بیاعتنایی نشان دادند .سیاستمداران از دانش زیستبوم
آگاهی دارند و این واقعیت را دریافتهاند که :اگر جهان خیلی زود
و تا میانهی این قرن به سمت سازوکار بهرهگیری از انرژی جهانی
بیکربن نرود ،بشریت در خطر نابودی قرار خواهدگرفت...
در سالهای گذشته میلیونها انسان در اثر امواج شدید گرمایی،
خشکسالیها ،موج سیالبها ،توفانهای بنیانکن وآتشسوزی
ویرانگر جنگلها ،بدین علت زندگی خود را از دست دادهاند که
درجهی حرارت کنونی کرهی زمین به  1/1درجهی سانتیگراد
(حدود  2درجهی فارنهایت) بیش از متوسط درجهی حرارت دوران
پیشصنعتی رسیده است .اگر گرمایش زمین در سالهای پسین این
قرن  1/5تا  2درجه فزونتر شود ،یعنی به درجهی حرارتی برسد
که در 10000سال تاریخ تمدن بشری بیسابقه بوده است ،وضعیت
جهان بسیار هراسانگیزتر خواهد شد.
پیمان پاریس همهی دولتها را متعهد میکند که درجهی حرارت
را در حد بیشینه  2درجهی سانتیگراد باالتر از درجهی حرارت دوران
پیشصنعتیشان نگه دارند و از آنها میخواهد تالش کنند این
درجه حرارت بیش از  1/5درجه نسبت به دوران پیشصنعتی فراتر
نرود .اکنون ،ما یک کتابچهی راهنما برای اندازهگیری مقدار انتشار
گازهای گلخانهای در دست داریم ،روشها و شیوهی محاسبهی
جابهجایی سرمایه از کشورهای غنی به کشورهای فقیر را میدانیم.
با این حال ،هنوز هم برنامههای مدونی برای آنکه تا میانهی این
قرن سازوکارهای انرژی جهانی را به سوی بهرهگیری از انرژیهای
تجدیدپذیر راهبری کنیم در دست نداریم.
روشن است که سیاستمداران ،متخصصان
فنشناس نیستند .گام بعدی نیازمند حضو ِر
کاری مهندسان کارآمد جهان در زمینههای
تولید و انتقال انرژی ،خودروهای
برقی ،باتریهای سوخت هیدروژنی
و بهرهگیری از نوآوریهای این
مهندسان در پهنههای مدیریت
سیستمهای انرژی ،طراحی شهری

بر مبنای افزایش بهرهوری انرژی و گسترش سیستمهای ترابری
همگانی است .در نشستهای آب و هوایی  24سال گذشتهی
سازمان ملل ،سیاستمداران پیشتاز و همهکاره بودهاند .اکنون زمان
آن فرارسیده است که مهندسان به میدان آیند.
پیمان پاریس بر این پنداشت استوار بود که هر دولتی از دیدگاههای
مشورتی مهندسان کشورش برای تدوین یک سازوکار انرژی ملی
بهره میبرد؛ ولی با این کار هر یک از  193کشور عضو سازمان ملل،
طرح و برنامهی جداگانهای خواهد داشت .این گرایش ،نشانگر یک
کژفهمی ژرف از چگونگی کارکرد بایستهی انتقال انرژی جهانی
است .ما نیازمند راهکارهایی مشارکتی و توافقی هستیم که باید در
سطح جهانی هماهنگ شوند ،نه در چارچوب کشورهای جداگانه.
سیستمهای جهانی مهندسی نیازمند هماهنگی جهانی هستند.
سیستم مسافربری هوایی جهان را در نظر بگیریم که نمونهای موفق
از یک سیستم هماهنگ جهانی مهندسی است .در سال ،2017
حدود  41/8میلیون پرواز مسافری انجام شد ،بیآنکه حتی یک
تصادف و برخورد ناگوار بین هواپیماها پیش آید.
علت کارکرد موفق سیستم مسافربری هوایی جهانی آن است که
همهی کشورها از هواپیماهای ساخته شده توسط چند شرکت جهانی
بهره میبرند و روشهای اجرایی استاندارد یکسانی را در زمینههای
هوانوردی ،کنترل ترافیک هوایی ،حراست هواپیماها و فرودگاهها،
نگهداری ،بیمه و دیگر فعالیتها به مشارکت گذاشتهاند.
چنانچه دولتهای جهان سرانجام ،مهندسان را به راهبری
این جریان دعوت کنند ،گامهای گذار بهرهگیری از انرژیهای
تجدیدپذیر بسیار شتاب خواهد گرفت .به یاد داشته باشیم که در ماه
مه سال  ،1961پرزیدنت جان اف کندی ،آمریکایی ها را فراخواند
که تا پایان قرن یک انسان را در کره ماه فرود آورند و او را سالم به
زمین بازگردانند .سازمان ناسا بیدرنگ صدها هزار مهندس و دیگر
فنشناسان را گردآوری کرد و با کمک آنها ،در ماه جوالی ،1969
یعنی پیش از مهلت زمانی بسیار جاهپرستانهای که ِکنِدی تعیین
کرده بود ،سفینه را راهی ماه کرد.
در همین روزهای گذشته ،من در نشستی که با سه
اقتصاددان و یک مهندس ارشد شرکت داشتم ،پس از

 .4واژهی «فارس» توسط مترجم اضافه
شده است.
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آنکه اقتصاددانان از خطرات و هزینههای کربن ،بومیسازی
دستاوردهای خارجی ،سازوکار شتاب بخشیدن به سرمایهگذاری
در زمینهی انرژیهای تجدیدپذیر ،متعادل کردن مقدار کربن
و موارد مشابه سخن گفتند ،مهندس ارشد حاضر در جمع خیلی
فشرده و ژرفنگرانه رو به آنها گفت« :من به راستی نمیدانم
که شما اقتصاددانان دربارهی چه چیزی صحبت میکردید ،با این
حال پیشنهادی دارم ».و ادامه داد« :به ما مهندسان خواستههایتان
و زمان الزم برای دستیابی به آنها را بگویید و انجام کار را ،تمام
شده فرض کنید ».گفتهی آن مهندس ،یک الفزنی بیجا نیست.
خواستهی موردنظر این است :برای آنکه گرمایش زمین بیش از
 1/5درجهی سانتیگراد نسبت به دوران پیشصنعتی افزونتر نشود،
باید سیستم انرژی جهانی تا میانهی این قرن ،بیکربن شود .این کار
مستلزم گردآوری همهی منابع انرژی بیکربن مانند باد ،خورشید و
نیروی آب و دربرگیرندهی یک سیستم تولید توان است که بتواند
منابع گوناگون انرژی را به درستی مدیریت کند؛ زیرا این موضوع
بستگی پیدا میکند به اینکه خورشید در چه زمانی میتابد ،بادها
با چه سرعتی میوزند و رودخانهها با چه سرعتی جریان مییابند.
این نیروی برق بیکربن ،تأمین کنندهی انرژی خودروهای برقی
خواهد بود که جایگزین خودروهای دارای موتورهای احتراق داخلی
کنونی ما میشوند .از این برق همچنین برای تولید سوختهای
بیکربن دیگر مانند سوخت هیدروژنی برای کشتیهای اقیانوسپیما
و هیدروکربنهای ترکیبی برای سوخت هواپیماها بهرهبرداری
میشود .ما برای گرم کردن ساختمانهای مسکونی
و اداریمان بهجای زغال سنگ ،گاز طبیعی و یا
دیگر سوختهای فسیلی از برق بیکربن بهره
میگیریم .همچنین ،صنایع دارای کاربری
انرژی باال ،مانند کارخانههای فوالد و
آلومنیومسازی هم سوختهای فسیلی را
با برق و هیدروژن بیکربن جایگزین
خواهند کرد.
این راهکارهای بهرهگیری
از انرژی بیکربن مرزهای
کشورها را در مینوردد.

کمهزینهترین و در دسترسترین انرژیهای تجدیدپذیر ،بیشتر
در نواحی دور از مراکز جمعیتی ،یعنی در بیابانها ،کوهستانها و
سواحل دریاها (برای باد) یافت میشوند .بنابراین ،انرژی تولید شده
باید با بهرهگیری از خطوط انتقال ویژهی فشار قوی مسافتهایی
طوالنی را ،گاهی با گذر از مرزهای ملی طی کند .مزایای استفاده از
یک سیستم انتقال بههم پیوستهی جهانی طوالنی ،در سال 2016
توسط سازمان همکاری و توسعهی همپیوند بینالمللی انرژی ،که
همکار جهانی شرکتها و بنگاههای بنیانگذاری شده توسط شبکهی
شرکتهای دولتی چین است ،با جدیت مورد تأکید قرار گرفت.
در یک برنامهی جهانی بیکربن مناسب ،بسیاری از کشورها
و شرکتهای کنونی صادر کنندهی سوختهای فسیلی تبدیل به
صادرکنندگان آیندهی انرژی بیکربن خواهند شد .کشورهای تولید
کنندهی نفت منطقهی خلیج (فارس) 4باید در آینده از صحراهای
گستردهی عربی ،انرژی خورشیدی را به اروپا و آسیا صادر کنند.
استرالیای تولید کنندهی زغال سنگ باید انرژی خورشیدی را از
مناطق وسیع دور افتادهاش بهوسیلهی کابلهای زیردریایی به
آسیای جنوب شرقی بفرستد .کانادا باید صادرات انرژی آبی بیکربن
را به بازار آمریکا افزایش دهد و سرانجام ،باید تالشش برای صادرات
فرآوردههای دارای کربن باال را متوقف کند .در نشست آب و هوایی
کاتوویس سیاستمداران کتابچهی راهنما را به هنگام و در زمان
مقرر تحویل دادند ،که این خود ،کاری بزرگ و ارزشمند بود .گام
بزرگ بعدی را باید مهندسان بردارند .گذار به بهرهگیری
از انرژی بیکربن برای سالم نگهداری آب و هوا،
ویکمی
در حقیقت همان آرمان قرن بیست
ِ
سفر به کرهی ماه ما است.
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