اگــر اخیــرا دربــاره توافــق جدیــد ســبز
==( )Green New Dealکه برای سادگی کار در کل
این نوشته نام آن را «نیودیل سبز» میگذاریم،
زیاد شنیدهاید و دقیقا نمیدانید چیست ،تنها
نیســتید .طرفدارانش میگوینــد راهی برای
جلوگیری از نابودی سیارهای است اما مخالفانش
معتقدند نقشه سوسیالیستهاست که نگذارند
شما آسوده باشید .همین باعث شده که درست
سر درنیاورید چه خبر اســت .خب این نوشته
میخواهد کمی کمکتان کند.

ـارهتـوافـقسـبـزجـدیـد

لیزا فریدمن
ک تایمز
گزارشگر نیویور 

مترجم :روزبه آقاجری

توافق سـبز قطعنامـهای ارائهشـده به
کنگـره ایـاالت متحـده اسـت کـه بـر
توافق سبز
اسـاس برنامهای کالنتر بـرای کنترل
چیست؟
تغییرات اقلیمی طراحی شـده اسـت.
یک نماینده کنگره یعنی «الکسـاندریا
اوکازیـو  -کورتـز» از نیویـورک و
سـناتور «ادوارد جـی .مارکـی» از ماساچوسـت کـه هـر دو هـم
دموکـرات هسـتند ،در ایـن طـرح از دولـت فـدرال خواسـتهاند
ایاالت متحده را از مصرف سـوختهای فسـیلی بـاز دارد و میزان
تولید گازهـای گلخانـهای را که باعـث گرمایش زمین میشـوند،
در فعالیتهای اقتصادی کشـور محدود کند .ایـن طرح همچنین
میخواهـد مشـاغل دارای حقـوق بـاال در صنایـع انـرژی پـاک
تضمین شـوند .البتـه این قطعنامـه ضمانـت اجرایی نـدارد و قرار
نیست هیچ بخشی از آن به صورت قانون درآید.
انـواعو اقسـام ایـن مـدل طرحهـا در سـالهای اخیـر رونمایـی
شـدهاند .اتاقهـای فکـر ،حزب سـبز و حتـی «تومـاس فریدمن»
سـتوننویس نیویورکتایمـز همگـی طرحهایـی بـرای کنتـرل
تغییـرات اقلیمـی داشـتهاند کـه میتـوان آ نهـا را کموبیـش
یـک نیودیل سـبز خواند .اما پـس از انتخابـات میاندورهای سـال
 ۲۰۱۸بـود که یـک فعـال جـوان از «جنبش طلـوع» بـا ارائه یک
اسـتراتژی و بسـت نشسـتن جلوی دفتر «نانسـی پلوسـی»،

سـخنگوی بعـدی مجلـس نماینـدگان و مطالبـه اقـدام در
برابـر تغییـرات اقلیمـی ایـن نـام را عمومـی کـرد .کورتز به
معترضان پیوسـت ،حمایتـش را از طرح آنها اعلام و زمینه
را بـرای آنچـه در آخـر بـه آن قطعنامـه مشـترک انجامیـد،
فراهـم کرد.

بلـه .جمهوریخواهان نیودیل سـبز
را یـک نقشـه سوسیالیسـتی
آیا باید به آن
میداننـد و میگوینـد خـود همین
رای داد؟
شـاهدی بـر ایـن ادعاسـت کـه
دموکراتهـا در مسـائل انـرژی از
مرحلـه پرتنـد« .میـچ مککانل»،
رهبـر اکثریـت سـنا ،برنامهریـزی کـرده بـود کـه در عـرض
همیـن هفته ایـن برنامه در صحـن مطرح شـود .دموکراتها
میگوینـد چنیـن رایـی اعتبـاری نـدارد؛ بـه ایـن دلیـل که
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398
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