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ود وج ییوهواآببا بحران  عاجل در برخورد یگویند ضرورتهواداران نیو دیل سبز می

 نانآ. کنندمی کیدأهستیم تنیازمند مبارزه با آن  چیزی کهی هدامنمقیاس و بر دارد و 

لین فرانکی هکنند تا پاسخ گستردمی استفاده «نیو دیل»عبارت از  آنان. حق دارند

 ستتوانمی بهتر ی حتیقیاس. را یادآوری کنندرکود بزرگ  هو دولت امریکا بروزولت 

 . جنگ جهانی دوم باشددر بسیج مردم برای مبارزه 

داران واه کنند کهمی و شکایت «داریم؟خوری برتواناز چنین آیا » پرسندمی منتقدان

وافق اید با آن ماندیش بکه تمام افراد درست ،حفظ سیاره رانیو دیل سبز مبارزه برای 

منتقدان . نندکمی اجتماعی مخدوش گونیبرای دگر تربرانگیزبحث یکارند، با دستورباش

 . کنندمی در هر دو مورد اشتباه

 این کار یجمعی از عهده یی مالی درست و ارادههاتوانیم با سیاستمی ما ،آری

جنگ  وهواآبوضعیت اضطراری . برآییم اشهباید از عهد کهآنتر اما مهم. ییمآبر

درست  ،است دانیم زندگی و تمدن در معرض خطرمی که طورهمان. جهانی سوم ماست

 . خطر بودکه در جنگ جهانی دوم در طورهمان

 یاآ»زمانی که امریکا در جنگ جهانی دوم مورد حمله قرار گرفت کسی نپرسید 

 مسألههمین  .نجنگیمتوانسیم نمی ؛نبودمان بودبودوبرسر  مسأله «؟داریم جنگیدنتوان ما 

ی مستقیم نادیده هاما تاکنون متحمل هزینه. مصداق دارد ییوهواآببحران در مورد 

. کنیمیم نادیده گرفتن موضوع را بیانی مستقیم هاهزینه جاایندر  .ایمگرفتن آن بوده

از  ییوهواآبفجایع درصد تولید ناخالص ملی را در دو تقریباً ی اخیر هادر سالکشور 

 یهزینه. گیردمیبرها را درسوزی جنگلو آتش هاوفانت، هادست داده است که سیل

 هاهد به شکل سردستی بالغ برصرفاً  وهواآبی ناشی از هابیماری در برابرسلامت ما 

 .را حساب کرده باشیم هرفتدستی ازهاکه تعداد جانبی آن - بودمیلیارد دلار خواهد 

 پس منطقی استپرداخت خواهیم کرد،  های مختلفشیوه به ییوهواآب زوالما برای 
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تظر که منتا آنای پول پرداخت کنیم ی گلخانههاکه اکنون برای کاهش تولید گاز

آمدن  بلکه بالا وهواآباز  ناشیتنها نه –ی هاآمدی برای پیتربیششویم تا بعد مقدار 

تر رزشاپیشگیری بابرای یک اونس پرداخت »این عبارت که: . بپردازیم -سطح دریاها 

 . واقعیت دارداما  ای استکلیشه «درمان استبرای از یک پوند 

ای تواند برمی درستی به راه افتد، عملاً، اگر بهوهواآب وضع اضطرارینگ علیه ج

که جنگ جهانی دوم صحنه را برای عصر طلایی اقتصاد  طورهمان -اقتصاد خوب باشد 

تواند یم نیو دیل سبز. در تاریخ آماده کردرفاه عمومی ترین نرخ رشد امریکا، با سریع

تقاضا را تحریک کند ، برداری خواهد شدبهره موجودتمام منابع از آن که  ازبا اطمینان 

ز ترامپ بر مرکت. رونق جدید باشدیک  یطلیعه تواند احتمالاًمی و انتقال به اقتصاد سبز

ر ترا هرچه بیشباد و خورشید  نیرویغال، حرکت به سوی زصنایع گذشته، مانند 

غال از زمشاغلی که در صنعت  در مقایسه با ،تجدیدپذیر هایانرژی با. کندمتوقف می

 . مشاغل بسیار زیادتری ایجاد خواهد شد ،دست خواهد رفت

ن با وجود پایی. آوری منابع برای نیو دیل سبز خواهد بودترین چالش گردبزرگ

شود می ی ناکافیبسیاری دارد که از آن استفادهبیکاری، امریکا منابع « خام»نرخ بودن 

نسبت افراد شاغل به جمعیت در سن کار در  یابد.یا به شکل ناکارآمدی تخصیص می

ر و تر از بسیاری کشورهای دیگینتر از قبل، پایایالات متحده هنوز پایین است، پایین

های رفاهی در مقاطع با طراحی مناسب پرداختها. ویژه پایین در مورد زنان و اقلیتبه

زمانی در بازار کار،  پذیریهای حمایتی و انعطافهای اضطراری افراد و سیاستمرخصی

بازار کار کنیم. به سبب میراث  بتری را جذسال بیش 56توانیم زنان و افراد بالای می

ل که شاید و باید به شکطولانی امریکا در تبعیض، بسیاری از منابع انسانی ما چنان

و  یی آموزشهاسیاست ها به همراهاین سیاست گیرد.کارآمدی مورد استفاده قرار نمی

ی اهسیاست -وری فناو  هاساختتر در زیربیش هایگذاریبهتر و سرمایه یبهداشت
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صادی اقتاز منابع  بخشید، و دهافزایش  را اقتصاد مولدظرفیت تواند می – طرف عرضه

 . را فراهم آوردو تعدیل آن  ییوهواآب با زوالنیاز برای مبارزه مورد

 گسترش اقتصادی، حتی در امکانکه هنوز  اندان موافقداناقتصاداغلب در حالی که 

ن تواند در مبارزه علیه بحرامی که بخشی از آنوجود دارد  تر،تولید بیشو  ،مدتکوتاه

 تواندقدر مینظر هست که تولید چهدر این مورد اختلافاما  کار رود،به ییوهواآب

است  قطعیتقریباً  اما. افزایش یابد ،مدتگناهای کوتاهنتکم دستشدن به بدون وارد

درست  ،این جنگ نبرد درناپذیر خواهد بود، چنین چیزی امکانمنابع  که بدون بازآرایی

زنان به نیروی کار ظرفیت تولیدی را با واردکردن که  است جنگ جهانی دوم مثل

 . ودنبافزایش داد،اما بسنده 

 یارانهیمیلیارد دلار  هابردن دهبیناز عنوان مثال،به برخی تغییرات آسان خواهد بود،

 رچنده. سوخت فسیلی با حرکت منابع از تولید انرژی کثیف به سوی انرزی پاک

مالیاتی  هایاهگریزگما با مالیاتی  نظام: است شانسیکشور خوشتوانید بگویید امریکا می

که در آن همزمان با افزایش کارایی که  دارد یضعیفچنان طراحی های نزولی تو مالیا

ینان این اطمری درآورد. وضع مالیات روی صنایع آلاینده، تتوان پول بیشاقتصادی می

 ی نرخ مالیات کسانی که برایاندازهکم بهآورد که نرخ مالیات سرمایه دسترا پدید می

ها دلار های فرار مالیاتی تریلیونکنند بالا خواهد بود و بستن راهتأمین معیشت کار می

توان صرف مبارزه با ؛ پولی که میکندسال آینده فراهم می 01برای دولت ظرف 

 یهتواند سرمایمی ملی «بانک سبز»ایجاد  به علاوه،وهوایی کرد. وضعیت اضطراری آب

برای  -فراهم آورد  ییوهواآب زوالمبارزه با  دربرای بخش خصوصی را لازم 

 انجامکاری در عایق با بازده سریع هاییگذاریخواهند سرمایهمی که ییهاخانهصاحب

یا  ،مبارزه کنند ییوهواآبرا قادر سازد خود علیه بحران  هاکه آن دهند

 یمترمی خود را برای اقتصاد سبز هاو ستاد هاخواهند کارخانهمی وکارهایی کهکسب

 . کنند
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ما از یک اقتصاد . جنگ جهانی دوم جامعه ما را تغییر داد یگرانهی بسیجهاتلاش

ادی ی و تا حد زیصنعتروستایی به یک اقتصاد  یجامعهیک کشاورزی و تا حد زیادی 

وارد نیروی کار  هاآزادی موقت زنان به طوری که آن. تغییر کردیمشهری  یاجامعه

مدتی زثیرات دراأجنگی خود پاسخ دهد ت شدند که در اثر آن کشور توانست به نیازهای

 . ستگرایانه نیواقعغیر، بلندپروازی مدافعان نیودیل سبزاین . داشت

ی هادلم بایدویکم دلیلی وجود ندارد که اقتصاد نوآورانه و سبز قرن بیستاصلاً 

ی را دنبال کند، فسیل هایقرن بیستم مبتنی بر سوخت صنعتیاقتصادی و اجتماعی اقتصاد 

ی اقتصادی و هامدل ستاقتصاد بایآن طور که هیچ دلیلی وجود نداشت که همان

 . کردمی دنبالی پیشین را های کشاورزی و روستایی قرنهااجتماعی اقتصاد
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