
 محیط زیست و جنسیت

 پروین اشرفی

 

دست اندرکار محیط را بسیاری از فعالین  (Natural Disasters) "طبیعی فجایع"الح طکه اص ابتداء الزم به تأکید است

آلودگی هوا، سخت شدن تنفس  آنها  بی اعتبار میدانند.آنرا رد کرده و  اکو سوسیالیستدانشمندان و بخصوص  زیست

از مردم  مردم، آلودگی آب ها و مسموم شدن مردم و همچین به خطر افتادن حیوانات آب زی که ممر درآمد بسیاری

می باشد، نابودی جنگل ها و مراتع که به تدریج به صورت بیابان های خشک و بی آب و علف درآمده اند،  زحمتکش

را زائیده  زی آن، و سایر رخدادهایی که منجر به بحران محیط زیستی میگرددفرسایش خاک و ازدست رفتن حاصلخی

یع فجاو  ی ناگوارپیآمدهاتغییرات آب و هوایی غیر قابل پیش بینی نبوده و که بر این باورند نظام سرمایه داری میدانند و 

.  (Mankind Made)ری از آنها ساخته دست انسان هاست ، بلکه بسیانیستند "طبیعیامری "در واقع  ناشی از آن

 بروز برخی از تغییرات جویو همه جانبه در واقع از  کمک یک سری اقدامات به جا، پیشگیرانهبدین معنی که میشود به 

 .  به همین جهت است کهکاست  دو تلفاتی که به جای میگذار جلوگیری کرد و در نهایت در صورت وقوع، از وسعت آن

حاکم بر محیط زیست انسان و مناسبات بط برپایه روا که به دست انسانها و میدهند از آن ها به مثابه مصائبیترجیح 

نسبت به  همچنین بر اثر عدم آگاهی و بی تفاوتی انسان هاو که متکی بر سود ناشی از ارزش اضافی است،  ،ها

و بدون محیط زیست آلودگی  به همراه کهمقصود همان مناسباتی است  حفظ محیط زیستشان رخ مینماید، نام ببرند.

و با بر طبیعت هم کاال انگارانه مینگرد و در صدد است از قبل تخریب آن،  می پردازد و ، به تولیدتوجه به آالیندگی آن

 یه داری در کانون آن،ولت های سرماتکیه بر سیاست های اقتصادی ویرانگر و مخاطره آمیز بازار آزاد و با مجری گری د

هرچه بیشتر مالکیت خصوصی بر طبیعت و محیط زیست انسانها و تثبیت و تأمین  راه را برای انباشت بیشتر سرمایه

 محصول هیچ فعالیت تولیدی ای نمیباشد.  نه تنها کاال نیست، بلکهطبیعت واقعیت این است که  در حالیکه بازتر کند،

 هتا حدی است که حیات انسان و سایر موجودات کره خاکی را شدیدا به مخاطرامروزه بحران های محیط زیستی 

از سوی دیگر محیط زیست در فعالیت های انسان ها تأثیر گذاشته و از آنها متأثیر میگردد و این تأثیر انداخته است. 

این تأثیر مخرب ن است که واقعیت ایاما  فجایع زیست محیطی را به بار خواهد آورد. ،مخرب باشدوخیم و متقابل اگر 

فاکنورهای اقتصادی اجتماعی، و به بر اساس سرشکن میشود و سهم انسان ها از آن  بطور متفاوتی ،مناسبات

اجتماعی، به  طبقاتتفاوتی که در سن وجود دارد، تفاوت ، ها نسل تفاوت در نسبت تفاوت در شرایط منطقه ای،



، بر از آنجایی که این تخریب. و نیز متفاوت خواهد بودجنسیت  تفاوت درآنها و همچنین مشاغل  افراد و درآمدنسبت 

و  متکی ،منابع و دارایی نامحدود مالکیت دارندآن قدرتمندی و منافع افراد محدودی که بر توزیع ناعادالنه منابع، و بر 

فقیر را ضربه پذیر تر  مدتا مردمعصدالبته  د،بهره میگیر است و از آنها تا نهایت فقر و گرسنگی میلیون ها نفر استوار

یعنی زنان را از گزند خود دور نداشته و آنهم فقیرترین آنها، زندگی عظیم ترین و وسیعترین آحاد جوامع ، مآال و  میگرداند،

 است.  

این مقدمه میخواهم به این بپردازم که چرا اغلب گفته  محیط زیست و با گسترده توجه به پارامترهای متعدد در دامنه با

بزرگترین و ضربه پذیرترین کسانی با تأثیر آن بر مردان متفاوت بوده و زنها  ،آثار تخریب محیط زیست بر زنان میشود

را در بیشترین منافع  و در مقابل،صدمه می بینند؟   ،ب ناشی از آنتی و عواقب مخرهستند که از تغییرات محیط ریس

  دارا می باشند. ،حفاظت درست از آن

با رابطه ای که مرد با  ت بپردازم و اینکه آیابرای پاسخگویی به این امر، در آغاز الزم میدانم به رابطه زن با محیط زیس

 ؟ ، متفاوت استمحیط زیست خود دارد

 

خاص و موقعیت بنا به شرایط  ترند".  بلکه عیفزنان بخاطر این ضربه پذیر نیستند که "بطور طبیعی ضابتدائا بگویم که 

آنچه که عمدتا به  آسیب پذیری متحمل میگردند. ضربه های متفاوتی را ،جنسیتی ای که در آن قرار داده شده اند

و ، آموزشی، بهداشتی، مسکنی، مواد غذایی دارایی، شرایط مالی، اجتماعیبه از جمله  ،انسان ها در اختیار دارند

در این زمنیه ها در اختیارشان باشد، ضربه پذیری آنها  سهم بیشتریبستگی دارد. هر چه  ،جسمیهمچنین شرایط 

 هم بیشتر کاهش می یابد. 

بارش ، سیل، طوفان، خشکسالی، آتش سوزی، علل متعددی سبب میشود تا زنان به هنگام وقوع بالیا و بحران ها

آسیب های بیشتری را تجربه کنند که درجات این  ،های محیط زیستیرخدادسایر و  ، گرمایش زمینهای نامنظم

فردی و اجتماعی میتواند متفاوت باشد.  آمورشی، به نسبت ویژگی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،  ،آسیب

 های انفعالیوابستگی مالی به اعضاء ذکور خانواده همراه با بیسوادی و یا کم سوادی زنان، در کنار قائل شدن نقش 

برای زنان، بخصوص در مناطق روستایی و در شهرهای کوچک دارای بافت سنتی، آسیب پذیری  در خانواده و اجتماع

دیدگاه های دفاع از حقوق زنان در غیبت عالوه بر آن باید اذعان داشت که حضور کمرنگ زنان و  زنان را تشدید می کند.

االرانه استوار است و نیازهای خیل عظیم زنان آسیب پذیر را نهادهای مسئول و تصمیم گیر، که عموما بر بینش مردس

 .  دامنه این ضربه را گسترش میدهدنادیده می گیرد نیز 



به سر میبرند. بیشتری  سالمت جسمیمحرومیت از و  در محرومیت اقتصادی اجتماعینسبت به مردان عموما  زنان

از  بسیاریمقابله با نابسامانی های اکو سیستمی نیز تقلیل میدهد. در محرومیت هایی که توانایی و ظرفیت آنها را 

مناطق دور افتاده این کشورها،  ندانی نیافته اند و علی الخصوص درکه توسعه چ ی جهان ، از جمله آنانیکشورها

آنگونه امر ناشی از  . و این شدیدا وابسته استمحیطی که در آن زندگی میکنند، و زندگی زنان به منابع محلی 

. را بر عهده زنان گذاشته استتولید و تهیه بسیاری از نیازهای زندگی مسئولیت است که  تقسیم کار اجتماعی

زنان و مردان  .همچنین گرم نگهداشتن خانهبرای پخت و پز و  و سوخت چون تهیه آب ، مواد غذاییمسئولیت هایی 

گل دارند. نقش آنها در بذرافشانی و کاشت نهال، کاشت نقش های مختلفی در رابطه با مدیریت منابع موجود در جن

زنان تولیدات جنگل را جمع آوری می کنند تا از آنها برای سوخت ، تهیه  درخت، حفاظت و مراقبت از آنها متفاوت است.

زنان از فروش درآمد و گاها آنها را نیز به فروش میرسانند.  غذا برای خانواده و احشام و دارو برای درمان استفاده شود

 ،در حالیکه درآمد مردان از این تولیدات ،(%90تولیدات و فراورده های جنگلی عمدتا صرف نیازهای خانواده میشود )

از بین رفتن جنگل ها و یا کم بنابراین  . برای نیازی های خانواده( %15بیشتر برای هزینه های شخصی صرف میگردد )

، تأثیر منفی ای بر ییو نتیجتا محو چنین فراورده ها، قطع بی رویه آنهاو یا بر اثر ی شدن آنها بر اثر تغییرات محیط زیست

برای بسیاری از فعالیت های  ، هردومردان و زنان و خانواده شان می گذارد. کیفیت زندگی زنان روی سالمت، رفاه و

خدمات سوختی متفاوت، تأثیرات  روزانه خود به سوخت متکی هسند. اما آنها نیازها و نقش های متفاوتی دارند و

منابع طبیعی، از جمله  "مدیریتنقش "که در واقع این نوع تقسیم کار اجتماعی،  متفاوتی بر روی مردان و زنان دارد.

مستقیما به اکو سیستم مرتبط میسازد و در  را معاش زنان را به دست زنان می سپارد، سوختخاک، آب، جنگل ها و 

 علیرغم این نقشکه این را هم در نظر داشته باشیم  می گیرد. وافری تأثیر ،تغییرات آننتیجه زندگی زنان از 

بطور عموم حذف گشته و موانعی که بر  ، هنوز هم در برنامه ریزی های مربوط به اکو سیستم صدای زنان"مدیریتی"

لکه از بین بردن این موانع در سر راه دسترسی آنها به همین منانع وجود دارد، نه تنها نادیده انگاشته میشود، ب

 نیازهای واقعی زنان پرداخته نمیشود. تأمین به طور کلی به  .است ین برنامه ریزی ها گنجانده نشدهچارچوب ا

 

 تغییرات تأثیردر آفریقا  در نتیجه .درا در دنیا تولید می کنن درصد مواد غذایی 50از  آمار ها به ما میگویند که زنان بیش

 .درصد در کنگو را شامل میگردد 73بورکینا ، تا  درصد در 48از  ، بطول مثالزنانبر روی  محیط زیستی

 70مثال در آفریقا بطوریکه . ددارن بیشترین نقش را و مراقبت از محصوالت زراعتی همچنین در کشت زنان در کشاورزی ،

 . تشکیل میدهند بر روی زمین کار می کنند راکه از کسانی  درصد 80الی 



درصد از  80تا  60زنان مسئول آب رسانی در دو سوم مجموعه خانوارهای ساکن کشورهای در حال توسعه هستند و 

 میکند. تربطور نابرابری در مقابل تغییرات محیط زیستی صدمه پذیر نها کشت می کنند. این امر آنها رامواد غذایی را آ

ندگی شان به محیط زیستشان وابسته است.  به عبارت ه زک دجمعیتی هستن بزرگترین بنابراین می بینیم که زنان

دیگر آنها با محیط زیستشان رابطه مستقیم دارند و هر تغییری که در آن بوجود آید، مستقیما زیست آنها را در بر میگیرد 

ه به صورت یک مجموع قتصادی، سیاسی و اجتماعی میباشد،شامل زیست ا بر آن تأیثر می گذارد. این زیست که و

ر ترین شهروندان دنیا می زنان فقیتاریخ ناظر بر این امر بوده است که که  میگردد.  با در نظر گرفتن اینحول دستخوش ت

  دالر زندگی می کنند.  2با درآمد روزانه کمتر از  باشند. شهروندانی که

 

خاک خود را نمایان میسازد، امروزه به ت سخت آب، هوا و در تغییرا طر تغییرات محیط زیستی ، کهکه خحال اگر بپذیریم 

عنوان مسئله ای مهم برسمیت شناخته است و در واقع به مثابه یکی از چالش های عظیمی است که دنیای ما در 

خشکسالی ، زلزله ، طوفان باید بزرگترین جمعیتی را هم که در دنیا از مصائبی چون  ست و یکم با آن روبروست،قرن بی

در رنج هستند و زندگی شان دستخوش تغییر میشود  ،لودگی هوا و سایر رویدادهای محیط زیستیگردباد، آو سیل ، 

مصائب بزرگی اجتماعی که بر بستر آن این چنین تغییراتی به  –شرایط و زیست اقتصادی فاکتورها و را نیز دریابیم و آن 

زنان دارای کمترین که نشان میدهد فاکتور شکاف جنسیتی را. امری  بخصوص .د را از نظر دور نداریمنتبدیل میشو

گفت که تغییرات محیط  لذا به جرئت میتوان .هستند و در نتیجه به فقر کشیده میشوندامکانات در بسیاری از کشورها 

پیدا کرده  ، یک رابطه تنگاتنگیچگونگی تضمین و تأمین این مقوالتو عدالت اجتماعی و  زیستی با مسئله برابری

در واقع یکی از مقوالت عدالت  ،سازی محیط زیستو امن مسئله سالم است.  با در نظر گرفتن اینکه باید بپذیریم خود 

توضیح داد. به همین  یعنی رابطه زنان و محیط زیست را ارچوب نیز میتوان این رابطه،لذا در همین چ ، استاجتماعی 

 -جنسیت خنثی یک پدیده باصطالح  محیط زیستیتغییرات اثرات دارند که  دلیل بسیاری بر این عقیده درست باور

Gender Neutral گرایش  ،و دقیقا به همین دلیل خنثی نبودن هم، با تکیه بر یک جامعه تماما مرد / پدر ساالر .نیست

 عظیمی به ضربه زدن به زنان را با خود حمل می کند. 

متأثر نیست که از تغییرات محیط زیستی  دنمایندگی می کنن فقط بخاطر اینکه اکثریت جمعیت فقیر دنیا را زناناما 

منابع طبیعی ای که مورد مخاطره تغییرات به فقرشان، به همان نسبت  آنها ، بلکه بخاطر این نیز می باشد کهمیشوند

منابع محلی محیط زیستشان، به همراه فشارهای  تکیه آنها به .د ، وابسته می باشندمحیط زیستی قرار میگیرن



چنین محدودیت در منابع مالی، رفاه اجتماعی، و دالیل عدیده دیگر موجود در زمینه عدم دسترسی به بهداشت و هم

آنجائیکه جنسیت و فقر  لبه همین دلی تأثیرات مخرب آن ناتوان تر می کند. کاستنآنها را در مقابله با تغییرات محیطی و 

عدیده ای در مقابل تغییرات اجتماعی اقتصادی سیاسی  فقر بطور همه جانبه ای موانعه یک دیگر مرتبط میشوند و ب

 تغییرات محیط زیستی نیز همچنان این رابطه را، یعنی رابطه با جنسیت را حفظ مینماید.  برای زنان ایجاد می کند، 

و پیشرفت برای توسعه  واقع یک پیش شرط مهم و اساسیری جنسیتی در بپذیریم که براب اگر این رابدین لحاظ 

 بنماییم. و آن اینکهنیز تأکیدات الزم را  ،است، باید بر روی دیگر این سکه زنان کاستن فقرنقطه آغاز و  بشری  جوامع

 پیشرفتو متوقف ساختن کردن سست در کند و  رات محیط زیستی افزایش پیدا میکند نیزنابرابری ای که از طریق تغیی

نابرابری جنسیتی ،  از سویی در واقع.  یعنی عمال نقش مخرب مهمی را ایفا می کند ،و توسعه کشورها جوامع

جامعه ای از سوی دیگر و  افزایش میدهدقدرت تخریب آنرا أثیرات فاجعه بار این تغییرات محیط زیستی را بدتر کرده و ت

محیط مخرب  این تأثیرات میتواند، در واقع  خیز برمیدارد یتیو کاهش شکاف جنس ریبرابتأمین و تعمیق که بطرف 

 .دکاهش بده را زیستی

ی ، از جمله داشتن مسکن مناسب فاقد دسترسی به استانداردهای عادی زندگزنان ، در جوامع تبعیض آمیز و نابرابر

در مقابل باد، باران، طوفان، ن نیز از استحکام الزم که هرچه فقیر تر باشند، سرپناهشا نیز می باشند. واضح است

ایمنی می استاندارهای الزم  و فاقد برخوردار نبوده ن رخ میدهد،ت زیستشاگردباد و گردریز و سایر تغییراتی که در طبیع

ه از این بالیا صدمه ک نه تنها باعث میشود ،، همین تبعیض م بحران های ناشی از تغییرات اکولوژیکبه هنگا د، لذانباش

 هم در منطقه ای دیگر دنشانبه دوره پس از این بالیا، تا به هنگام اسکان دا این تبعیضکارایی  ، بلکه رندبیشتر بخو

 را باردیگر از دسترسی به مسکن مناسب همچنان محروم خواهد نمود. عملکرد خواهد داشت و آنها

 

وجود دارد نیز در این تغییرات خود را نمایان عدیده ای که در مورد تحرکات زنان و تبعیضات عالوه براین ، تأثیر تعصبات 

 بچه هامثال دختر  به طور  محروم می گردند.ب بسیاری از مهارتها از کسکودکان دختر  ،میسازد. در بسیاری از جوامع

نه ها شنا و تفریح ر رودخاکه د دهستن ن. در روستاهای دوردست این پسرا دآموزش شنا می یابن کمتر از پسر بچه ها

بیشتری  امکان ن، مردایسونام ال بروند.  نتیجتا به هنگام فرضا وقوعدرخت باچگونه از یک  که دیاد میگیرند،  یا کننمی 

از سوی دیگر محدودیت در تحرکت باعث میگردد که زنان به مردان خانواده خود در برای نجات جان خود دارند تا زنان. 

 و بدون جلب اجازه و رضایت آنها اقدامی ننمایند. وابسته ترگشته چنین شرایط بحرانی ای



 

های  اجرتپناهنده گی و مه پدیده، نآو عواقب مخرب  تغییرات محیط زیستی از پدیده های ناشی از یکی دیگر

بسیاری مجبور بر ترک خانه و کاشانه خود میشوند و برای ادامه زندگی . است که افزایش روزافزونی می یابد ناخواسته

و ریسک و چالش هایی که  مهاجرت محیط زیستی زنانه بودن پدیده . ز یک نقطه ای به نقطه دیگر کوچ می کنندخود ا

ات نشان میدهد محاسب  .برو میشوند، امری است که باید به آن توجه الزم را مبذول داشترو با آن در محیط جدید زنان

دویست میلیون مهاجر تغییرات محیط زیستی خواهیم  بیش از 2050که اگر وضع به همین منوال پیش برود، تا سال 

از جمله  مصائبی که این زنان مهاجر با آن روبرو میشوند  داشت که زنان بیشترین تعداد آن را تشکیل خواهند داد.

عدم امنیت  کلینیک های مخصوص زنان و یا دکتر زنان و ماما، از عدم دسترسی به بهداشت عمومی ، نبود استعبارت 

قاچاق قرار گرفتن در معرض خطر رفتن تر باال،  بیشترو سکسیسم  پرستی و تبعیضنژادبروز ، دگیپناهن هایمپدر ک

مین مواد غذایی الزم که خود نمایانگر این تجاوز جنسی و آزار و اذیت جنسی ، عدم تأقرارگرفتن در معرض  جنسی ،

زنان باردار  بخصوصو  برای زنان زندگی را، یستی تغییرات محیط ز امر است که چگونه بحران مواد غذایی ناشی از

، بلکه درصد مرگ و میر زنان را نیز افزایش تر مینمایدابل بیماری ها آسیب پذیردر مق تر میکند و نه تنها آنها را سخت

گونه لوگیری از بارداری در این و بخصوص بر اثر عدم دسترسی به تکنیک های مختلف ج در این چنین شرایطی .میدهد

که خود به رشد بیشتر مرگ میر  ایدز نیز باالتر میرود –به بیماری های مقاربتی و یا مثال اچ آی وی  ءخطر ابتال، بحران ها

 .زنان کمک خواهد کرد

 بیش از که بطور مثال گفته شده است. از جمله رشد بیکاری در میان زنان را نیز افزایش میدهد محیط زیستیتغییرات 

با در نظر گرفتن این که زنانی که در این صنعت شاغل . درصد نیروی کار در صنعت توریسم را زنان تشکیل میدهند 46

هر تغییر و تحولی که بر روی این صنعت  درصد درآمد کمتری نسبت به مردان شاغل در آن دارند، 15الی  10هستند 

در این صنعت، تأثیرات وافری عظیم و چشمگیر نیروی کار یک زنان به مثابه  و زندگی کار و معاش تأثیر بگذارد، بر

میگذارد. هنگامیکه جاده های زمینی بر اثر فرسایش زمین دچار تغییر میشود، سیستم حمل و نقل قطار را به هم 

میریزد، یا زمانیکه براثر طوفان های عظیم سرویس های دریایی و هوایی مختل میشوند، نرخ توریسم یک منطقه را 

غییر خواهند داد. مسلم است که در شرایط بد آب و هوایی و اقلیمی، توریست ها مقصد خود را نیز تغییر خواهند داد. ت

در نتیجه، به دنبال کاهش توریسم، شرایط اقتصادی اجتماعی آن منطقه نیز به صورت نزولی متغیر میگردد و معاش 

  ه دچار اختالل خواهد شد. بخش عظیمی از زنان آن منطق

برابر  14 در مقایسه با مردان، در مقابله با بالیای محیط زیستی، زنان و کودکانکه  تحقیقات بسیاری نشان میدهد

مرگ تعدادی بسیاری از زنان در زلزله ای که در ایالت ماهاراشترا در هندوستان رخ داد،  .بیشتر در خطر مرگ می باشند



هایشان بودند، در حالیکه مردان در مزارع مشغول کار بودند، جایی که آنها  در خانه زنان عمدتا بخاطر این واقعیت بود که

 را کمتر زیر آوار ناشی از زلزله قرار میداد.

در بنگالدش نیز زنان و کودکان بسیاری جان باختند. درصد باالی مرگ زنان  1991در گردباد طوفان زای موسمی در سال 

خانه در انتظار آمدن همسرانشان به خانه بود تا در مورد ترک خانه و یا ماندن در و کودکان عمدتا ناشی از ماندن زنان در 

 آنجا تصمیم گرفته شود.

پرسی ای  ههم، تجاوزات جنسی به زنان به صورت اپیدمی درآمد.  بر اساس 2010به دنبال زلزله در هائیتی در سال 

 جنسی پس از زلزله بودند. اتکردند، قربانیان تجاوز درصد زنانی که در گفتگو شرکت 14، صورت گرفت در این مورد که

اروپا که به لحاظ شدت در میان پدیده های ثبت شده مشابه در اروپا بی سابقه بود، باعث مرگ  2003موج گرمای سال 

ت آب و . با در نظر گرفتن اینکه تخمین زده شده است که تغییران آنها را زنان تشکیل میدادندیهزار نفر شد که بیشتر 15

میتوان پیش بینی روز پدیده موج گرما را دو برابر کرده است، هم اکنون خطر ب ،عالیت های انسانیهوایی ناشی از ف

 کرد که درجه مرگ و میر و تلفات ناشی از موج گرما نیز دو برابر خواهد شد.

با  رترین افراد در آن منطقه بودند،که فقیرا آمریکایی  –آفریقایی  زنانمی باشد که طوفان کاترینا در آمریکا نمونه دیگر 

در  1991گردبادی که در سال . یا مثال و چالش ها برای بقای خود ، یعنی فقط زنده ماندن، روبرو کردبیشترین موانع 

نرخ در واقع  . ددرصد از کسانی که کشته شدند، زن بودن 90 زن را گرفت، به عبارت دیگر 140بنگالدش روی داد، جان 

چنانچه حقوق زنان .  در نتیجه قیما به حقوق زنان ربط پیدا میکندمیر از بالیای تغییرات محیط زیستی ، مست مرگ و

یای محیط زیستی با مرگ بال در مقایسه با تعداد مردان ، به هنگام بروز بیشتری رعایت نگشته وحمایت نگردد ، زنان

ازدواج  میگردد،بیشتر  تعداد دختران پرورشگاهی نیزمواقعی در چنین که است ن داده همچنین نشاآمار  .روبرو میشوند

خترانی هم که .  در نتیجه تعداد دهم ،افزایش می یابد "طبیعی"الیای های زودرس ، برای فرار از مصائب ناشی از ب

 نیز باال میرود که حاصل آن افزایش بیسوادی در میان زنان میباشد.مدرسه را ترک می نمایند 

ظرفیت های آنها را در مقابل تغییرات محیط زیستی باال ببرد، دسترسی میتواند به آن منابعی که  سرتاسر دنیا،زنان در 

زمین ، مسکن ، تکنولوژی و خدمات ارتقاء مهارت . تعداد زنایی که در بخش های غیر  دسترسی به دارند.  مثالکمتری 

ی غیر رسمی عموما بیشترین بخش هان بیشتر می باشد. ، از مردانهادهای کاری کوچک تر کار می کنند رسمی و

د. زیرا دارای سرمایه دارن آنهاخالص شدن از تأثیرات برای  د و کمترین توانایی رامیخورن ضربه را از بالیای محیط زیستی

زنانی  اکثر این را نیز در نظر داشته باشیم که. است و یا محدود کمتری بوده و دسترسی به امکانات نیز برایشان کمتر

ی هستند که درمان آن نوع از خدماتهم که در بخش های غیر رسمی و یا در شرکت های کوچک کار می کنند، فاقد 

د که وقت بیشتری را در کنار هستن نزنااین  از طرف دیگر  .شود از آن استفاده کردب به هنگام بالیای محیط زیستی

و به بیماری  ءخطر ابتالنه تنها د.  این امر نپرستاری از آنها میگذرانراقبت و م، برای نوادهخاناتوان  و بزرگساالن بیماران

به هنگام بالیای محیط زیستی، آنها را در موقعیت اتخاد یک گزینه انسانی قرار  ، بلکهآنها را باال میبردمرگ و میر 

به اضافه اینکه بسیاری از مادران در اینگونه موارد میدهد، و آن این که اول از همه برای نجات جان آنها اقدام کند تا خود. 

لبته دارای بدترین شرایط زنان باردار در این موقعیت ابخاطر نجات جان کودکان خود، جانشان را از دست میدهند.  

. ردمی باشند که بیماری کم خونی را نیز با خود به همراه می آوماالریا  در خطر بیماری های عدیده از جمله هستند و

از دست نیز نوزاد خود را  اردار گردیده است. بسیاری از آنها،بیماری ای که سبت جان دادن بیش از یک چهارم زنان ب

عموما به دنبال بالیای محیط زیستی، خطر شیوع  .و این امر بر شرایط روحی روانی آنها تأثیرات بدی میگذارد میدهند



یک بیماری اپیدمیک میشود، تأثیرات جنیسیتی متفاوتی را به دنبال دارد.  بیماری های مختلف باال میگیرد. و هنگامیکه

زیرا زنان از سویی به امکانات بهداشتی و درمانی کمتری نسبت به مردان دسترسی دارند، و از سوی دیگر کار و 

کنند که عاملی برای مشغله آنها نیز افزایش می یابد، زیرا باید وقت بیشتری را صرف مراقبت از بیماران در خانواده 

 میگردد.    ی اپیدمیکفرسودگی خود آنها و در نتیجه پائین آمدن مقاومتشان در مقابل بیماری ها

و آماده سازی اضطراری در هستند که به تصمیم گیری  سترسی به موقعیت ها و پروسه هایاریخا فاقد دزنان ت

و در این پروسه ها شرکت داده  ،زیستی می انجامدای تغییرات محیط چالش ه چگونگی مخافظت از خود در برابر

یرات آن بر روی زنان ، حتما از مسئله تغییرات محیط زیستی و تأث ، یک تحلیل مبتنی بر جنسیت از این منظر، .نمیشوند

 آنهاشرایط از مدنظر دور نگهداشته نشود و به  نیازهای زنان در اینقدرتمندسازی زنان و تأمین تا  الزم و ضروری است

، بخصوص  محیط زیستی انجام میگیرد . یعنی اینکه هر اقدامی که برای مقابله با تأثیراتهای الزم داده شود اولویت

 Risk Reduction -برنامه کاهش خطر  عنوان به، از جمله آنچه که جانی از پیش خطراتبه منظور تقلیل  اقداماتی

Program تی یجنس با چشم اندازو  معطوف به حقوق زنان مالحظاتباید بر اساس  همه و همه، معروف است– 

Gender Perspective –  باشد. یعنی براساس دورنمایی باشد که جنسیت در اینگونه برنامه ها و شرکت فعال خود زنان

ارجوب در چ چشم انداز این غیبتحالیکه در  .باید در آن غایب باشدناساسا و رجوع به وضعیت زنان  را در نظر میگیرد

. به چشم میخوردبسیاری از تحقیقات و رسیدگی به مسائل مربوط به تغییرات محیط زیستی ، در خیلی از کشورها 

تأکید  ، 2002الی  1982در طول سال های  کشور 141سه اقتصادی لندن بر روی بالیای محیط زیستی در تحقیقات مدر

ریشتری نپال جان  7.8نفری که در زلزله  7600. از میان تار میکندبر این دارد که این بالیا زنان را بیشتر از مردان کش

ناظر  حاوی شواهدی است که نشان میدهد تفاوت های جنسیتی باختند، اکثریت را زنان تشکیل میدادند. این گزارش

زنان مورد و آنجائیکه حقوق  مرگ بر اثر بالیای "طبیعی"، مستقیما به حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان ربط دارد. بر

 آنها از مقوله از این نظر حمایت قرار نگرفته است، زنان بیشتری در مقایسه با مردان، در اثر این بالیا جان می بازند.

 این تحقیقات آن روی دیگر این سکه را هم اذعان میدارد.  و آن اینکه. سخن میگویند Double Disaster – "دوبار فاجعه"

، آنها را به یک میزان مورد هدف مرگبار در جوامعی که زنان و مردان از حقوق برابر برخوردار هستند بالیای محیط زیستی

آلودگی محیط زیست مسئول  "که تأکید بر این داردآمریکا انجام شده است مطالعه جدیدی که در . خود قرار میدهد

را تشکیل  درصد باالیی از این مرگ سیستماتیکزنان مرگ ئیکه . از آنجا"میلیون نفر در جهان است 5.5مرگ ساالنه 

ن بر از تأثیرات آ و دبشناسن پدیده تغییرات محیط زیستی را نیز خود آنها مهم و حائز اهمیت است که ربسیا ،دمی ده

در مورد جهت گیری نظام سیاسی . کشوری و بین المللی با اطالع باشند خانوار، کامیونیتی و در سطحخانواده و افراد، 

در  وضعیت زنان در بحران های محیط زیستی که عموما پرداختن به مسائل و ،وضوعات و اولویت های محیط زیستیم

 که با تکیه بر نسبیت فرهنگی صورت گرفته و ه آن موافقت نامه های متعددبا همبه چالش بگیرند،  را غایب استآن 

و بین مطالعات کشوری با همه  معاهده بین المللی میباشد، و همچنین 70معاهده منطقه ای و  280شامل بیش از 

و با رعایت جنبه های فرهنگی ارائه میگردد، بعنوان  که نسبیت فرهنگی را در آن لحاظ دانستهو راهکارهایی المللی 

و فرهنگی که وضعیت فرو  یاقتصادی، اجتماعی، سیاس همه آن پارامترهای کنند،مقابله  دیدگاههای زن ستیزانه

قرار و مقابله ، مطالعه و نقد موشکافانه مورد بررسی ،تعمیق بیشتری می بخشد را در اینگونه بحران ها نیزدست آنها 

برابری  اصولگنجاندن فشار بر با از جمله  .ددخیل باشنتمام قد فتن راه حل برای برون رفت از این معضالت در یا دهند و

و فشار به اتخاذ  ،ارائه طرحجنسیتی و تعمیم آن در همه سطوح، از بسترهای تحقیقاتی و تجزیه و تحلیل گرفته تا 

در زنان به دیده من .  بر زنان سیاست های پیشگیرانه و مقابله با تأثیرات مخرب تغییرات محیط زیستیاستراتژی و 

چه در ایران و چه در نقش آنها در جنبش های دفاع از محیط زیست سالم،  دنیا راه زیادی تاکنون پیموده اند وسرتاسر 



را جنبش های محیط زیستی و جنبش های زنان  رابطه و نباید بسیار برجسته است و نمیتوانسطح بین المللی، 

و طبیعت و سلطه لجام گسیخته بر آنها  ، آبزمین ها ضد فقر، ضد بهره کشی از زنان،هردوی این جنبش نادیده گرفت. 

ه ای که مسائل و مشکالت زنان و مسائل و مشکالت محیط زیستی را در رابط می باشند. این رابطه را باید درک کرد.

. پاسخ به آنها را نیز در تأمین عدالت اجتماعی جستجو می کندمقوالت عدالت اجتماعی توضیح می دهد و چارچوب 

در  ه و آزادیخواه بود،  ولی برای مقابله با تشدید فرودستی زنان و از کف رفتن بیشتر حقوق آنهانمیتوان عدالت خوا

رو به  با در نظر گرفتن اینکه زنان از جمله نیروی های اصلی تغییرات اجتماعی ی اندیشه نکرد.بحران های محیط زیست
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