نام و نشان نیودیل سبز

نیودیل ســبز نامش را از برنامه نیودیل رییسجمهور «فرانکلین روزولت» الهام گرفته که به
نام نیودیل شناخته میشــود .روزولت این برنامه را برای برای بیرونکشیدن آمریکا از رکود
بزرگ پیشــنهاد داد .نیودیل شــماری برنامههای عمومی و اصالحات اقتصادی شامل بسیج
حفاظت شهروندی (که شهروندان را درگیر کار یدی مانند کاشت درختان و احداث مسیرهای
ســنگفرش میکرد) و ایجاد مراکز اداره وظایف عمومی که بر ساخت پلها ،سدها ،مدارس
و مانند آن متمرکز بودند را شــامل میشد .درســت مانند نیودیل اولیه ،نیودیل سبز هم یک
طرح منفرد یا طرح قانونی نیست.
امـا بعـد آن را تکذیبـش کـرد.
ایـن قطعنام ـه از دولـت فـدرال میخواهـد در
سیاسـتگذاریها و پروژههایـی سـرمایهگذاری کنـد که در
نهایـت بـه دگرگونـی شـیوه معمـاری سـاختمانهایمان،
شـکل مسـافرت و خـوردن و خوراکمـان میانجامنـد .بـه
عنـوان مثال گاوهـا .برای کاهش متـان ،یـک گاز گلخانهای
قدرتمند منتشـر میکنـد ،این قطعنامـه پیشـنهاد میکند
کـه «همـکاری کشـاورزان و پرورشدهنـدگان در ایـاالت
متحده برای حـذف آلودگی و انتشـار گازهـای گلخانهای از
بخش کشـاورزی از لحـاظ تکنولوژیکی امکانپذیر اسـت».
همچنیـن قطعنامـه خـود را تایید یـا رد و فنـاوری یـا منبع
انـرژی خـاص را مبـرا میکنـد؛ کاری کـه هدفمندانـه برای
جلـب حمایـت طیـف وسـیعتری از افـراد انجـام میدهنـد،
درسـت همانطـوری کـه آقـای مارکـی گفتـه بود.
ترامـپ ادعـا کـرده کـه چنیـن
طرحی  ۱۰۰تریلیـون دالر هزینه
پولش از کجا
دارد .پشـتیبانان طـرح میگویند
میآید؟
این معلوم
کـه تغییـرات اقلیمـی هـم دقیقـا
نیست
همیـن قـدر هزینـه روی دسـت
اقتصـاد ایـاالت متحـده گذاشـته
اسـت .اکنـون بـرآورد کـردن هزینههـای طـرح ناممکـن
است.
برای نمونه یـک اتاق فکـر محافظـهکار هزینه مـددکار برای
سـالمندان و مددجوهـا را بـرای دولـت فـدرال در  10سـال
 ۱۰تریلیـون دالر بـرآورد کـرده امـا حامیـان نیودیـل سـبز
میگویند کـه ایـن طـرح در  ۱۰سـال  ۲تریلیـون دالر برای
مالیاتدهنـدگان صرفهجویـی خواهـد داشـت.
یا مثلا در مـورد تغییـر کل انـرژی مصرفی در کشـور به
انـرژی پـاک :فقـط در ورمونـت کـه قـرار اسـت تـا نیمه
قـرن ۹۰ ،درصـد انـرژیاش را از انـرژی تجدیدپذیـر بـه
دسـت بیـاورد ،بـرآورد هزینههـا سـر بـه  ۳۳تریلیـون
دالر میزنـد .بـا ایـن وجـود ،دولـت رشـد مشـاغل را در
بخشهـای مرتبـط بـه انـرژی پـاک پـی گرفتـه و انتظار
میرود کـه ایـن گـذار باعـث صرفهجویـی در هزینههای
مصر فکننـدگان شـود.

نوسـازی فراگیر شـبکه بـرق در کل ایـاالت متحـده نزدیک
بـه  ۴۷۶میلیـارد دالر هزینـه دربـر دارد؛ هرچنـد بنـا بـه
مطالعـهای کـه در سـال  ۲۰۱۱در موسسـه پژوهشـی انرژی
الکتریکـی منتشـر شـد ،میتوانـد  ۲تریلیـون دالر سـود
داشـته باشـد.
خانم کورتـز اعتـراف کـرده کـه نیودیل سـبز هزینـه گرانی
دارد امـا ادعـا میکنـد هزینـه ایـن طـرح از طریـق رشـد
اقتصـادیای کـه بـه وجـود میآیـد ،پرداخـت خواهد شـد.

آیا منتقدان طرح
دیگری در دست
دارند؟

برخی جمهوریخواهـان چیزی را ب ه
عنـوان را هحـل فناور یمحـور
مطـرح میکننـد اما هیـچ منتقدی
نتوانسـته آلترناتیوی در سـطح و با
دامنه نیودیل سبز ارائه کند.

در ماههـای آینده ،بـاال و پایینهای
سیاسـی بیشـتری حـول نیودیـل
نیودیل سبز
سـبز روی خواهـد داد .همین حاال
چگونه به بحث
جمهوریخواهـان ویدئوهایـی را
شکل خواهد داد؟
اینجـا و آنجـا منتشـر کردهانـد تـا
دموکراتهـا را در اینکـه نیودیـل
سـبز باید «رادیکال» خطاب شـود ،همـراه کننـد .رای آقای
مککانل برای آن اسـت کـه خـواب راحـت را از کاندیداهای
دموکـرات ریاسـتجمهوری ماننـد «کریسـتن گیلبرنـد»،
«کوری بوکر»« ،الیزابـت وارن»« ،امی کلوبوچـار» و «کمال
هریس» بگیرد .همه این سـناتورها مشـترکا حامی قطعنامه
نیودیـل سـبز بودهانـد؛ هرچنـد در جزییـات ممکـن اسـت
انقلتی به اینجـا یا آنجـای آن وارد کننـد .بـرای نمونه خانم
«کلوبوچـار» در مصاحبه با سـیانان گفته که نیودیل سـبز
را همچـون یـک «آرزو» یـا «چیـزی کـه بایـد به سـمت آن
حرکت کنیم» میبیند.
همزمان جلـبشـدن توجه همـگان به نیودیل سـبز ،فشـار
مضاعفـی را بـر جمهوریخواهـان وارد میکنـد تـا برنامـهای
برای کاهـش گازهـای گلخانـهای ارائه کننـد .احتمـال دارد
کـه نیودیـل سـبز نقـش یـک لقمـه گلوگیـر را در کمپیـن
انتخاباتـی سـال  ۲۰۲۰ایـاالت متحـده بـازی کند.
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با وجود
جمهوریخواهان
حاکم بر سنا و کاخ
سفید که بهشدت
با این طرح
مخالف هستند و
با دموکراتهایی
که بر سر اینکه
آیا طرح درستی
است یا خیر ،با
هم اختالف نظر
دارند ،سیاست
پیشبرد آن بسیار
دشوار به نظر
میرسد
مجل ه تحلیلی قلمرورفاه
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