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 مقدمه

ی زمین بر اثر تغییرات اقلیمی رو که زیست و حیات بر روی کره اندبسیاری بر آن

ه ایم. چراکرستتد که وزوز این تغییرات را یدی نفرهتهبه نابودی استتتا اما به ن ر می

و کار و بهداشت و سلامت و خدمات  ی معیشتبه ومان اندازه« محیط زیستت سامم»

قرار نفرهته استتتت. واقعیت این  وای مطامبات یدی ما از دومترهتاویا وزوز در زمره

باما آمدن آب دریاوا  و سوزیا سیلا خشکسامیاست پیامی که این روزوا به زبان آتش

ر را به زنگ خط شتتودوای نیاوی و یانوری به ما داده میانقراض بستتیاری از نونهو 

 .صدا درآورده است

وای مرربا استررا  مزابع واا ستدستازیبرداری از یزفلاستتررا  معادنا بهره

دستتت انستتان رویه از طبیعت بهبی برداری وایاز بهره واییهستتیلیا ومه و ومه ملا 

سان ان یرسد مازم است رابطهنویی به نیازوای سترمایه وستزد. به ن ر میبرای پاست 

  به عزوان نیروی برتری که اختیار آن را داردا تغییر کزد. با طبیعت

 

  و تغییرات اقلیمی ولیبرالیسمن

تغییرات ی که ممکن است به نجات این کره و حیات روی آن مزجر شود چیزتزها 

ی ن شتتته استتت. در چهار دوه وای دومتمردانو ستتیاستتتف اری ایتماعدر رادیکا  

ادی وای اقتانسیرته یا نومیبرامی و بحرانداری اهسارمایهستیاست وای اقتاادی سر

بسیار بیش از ن شته تغییر دادها مشکلات  ی طبیعت و اقتاادی راناشتی از آن رابطه

اند. ن ام اقتاادی وای ایتماعی مویود اهزوده عدامتیتر کرده و بر بیمویود را عمیق

 ابکر وا به ستتتمت طبیعتبا نستتتترش شتتتهر از یملهمویود به روش وای مرتلف 

انرژی و دیفر مزابع طبیعی به  اسازی آبخاتوصتی استازی املا  عمومیخاتوصتی

وای ایتماعی دامن زده استتتت. ن ام اقتاتتتادی مویود در یدا  عتدامتیاهزایش بی

ی زمین و حیات روی آن استتت و خبر بد این که این ن ام در حا  بردن دائمی با کره

 وای یانوری و نیاوی است. ت و انسان و انواع نونهاین یزگ به بهای ویرانی طبیع

 اهزایشترین سهم را در وای اخیر بزرگوای نومیبرامیسم در دوهمزطق و سیاست

وایی برای هعامیتانجام ترین مانع ای داشتتتته و در عین حا  بزرگنتازوتای نلرتانه
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ا محیط زیستی ری رشد اقتاادی مسایل ور کجا به بهانهبوم بوده است. احیای زیست

ی از وابستف شتود. تزها راه نجاتا روایی اقتاتادداری برنده میا سترمایهبفیریمنادیده 

روت و ی ثبه طبیعت و توزیع عادمانه کاماییغیرنشتتتدنیا نفاه کتامتل به مزابع تجدید

به  ای مربوطی یامب این استت که بیشترین انتشار نازوای نلرانهنکته درآمد استت.

 دارند. ت که بیشترین ثروت را اس اقلیتی

بر استتات تحقیقات اهزایش میزان ستتاعات کاری مستتاوی استتت با تومید بیشتتتر 

ای. به ومین دمیلا معموماً کشتتوروایی با باماترین تومید ناخامد داخلی نازوای نلرانه

 ای را برعهده دارند.نازوای نلرانه تومیدبیشترین 

به عزوان داری ماتتترهی کردن ستتتبن زندنی ستتترمایه در ومین چارچوبا مهار

 ابد. یاومیت می اقلیمی تغییراتراوکاری برای مقابله با 

 

 انرژی کثیف، رفاه نسبی

ای نیز ارتباط مستتتقیمی میان نیروی کار ارزان و اهزایش انتشتتار نازوای نلرانه

ید سیلی و توموای هوای بزرگ هراملیتی با مارف سوختویود دارد. بسیاری از بزفاه

وای اخیر به دنبا  نیروی در دوهیستا ای و به تبع آن آمودن محیط زنازوای نلرانه

اند. وقتی آورده ییزوبی بته چین و ستتتنگ بزفلادش و ویتزام رو یکتار ارزان از کره

را  نو  پیکان شودا کشوروای صزعتیای میصتحبت از اهزایش انتشار نازوای نلرانه

نیرند و این نکته نادیده ای مانزد چین و وزد می  توسعهبه ستمت کشتوروای در حا

ستازی این نوع از تومید در کشتوروایی مانزد ایامات متحده در شتود که مد نرهته می

  شما  یهانی صورت نرهته است.

از ستوی دیفر به شهروندان کشوروای در حا  توسعه قبومانده شده است که رهاه 

وای هسیلی است. حاصتل از ستوزاندن ستوخت نستبی شتما در نرو رشتد اقتاتادیِ

تزد چین وس وای کشوروای در حا  توسعه مانزدقربانیان اصلی این سیستم روستایی

ی یا طبقه اشودی هعامیت معدن زغا  سزگ آموده میشان به واسطهکه آب آشامیدنی

 را با ماسن بیرون بفرستزد و یا شانهرزندانکه باید « پکن»متوستط شتهرنشتین در 
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کززد که ن ران وادارشتتتان کززد در محیط ستتترپوشتتتیده بازی کززدا چون هکر می

  مویود است.« رشد اقتاادی»زندنیشان وابسته به 

 

 محیط زیست یگرایی و مسئلهفردگرایی، ملی

بروز رهتاروای ضتتد  ای مستتتقیم میان هردنرایی ودود که رابطهنشتتان می آمار

 ووایی را انکاروبیشتر اهرادی که تغییرات آبکه آن یامب  محیط زیستتی ویود دارد.

وای بزیادنرا نرایش دارند. و هرقه« نرااحزاب راستتت»کززدا به محاظ ستتیاستتی به می

 دود که بر استتتات آماروا ور اندازه اهراد تمایل بیشتتتتری بهنائومی کلاین نشتتتان می

بیشتتتری به نراییا رستتیدن به قدرت و ثروت و عزوان داشتتته باشتتزدا تمایل ماتترف

رویه و ناپایدار مزابع طبیعی و ترریب محیط زیستتتت دارند. علاوه بر آنا ماتتترف بی

 ارتباط واضتتحی میان انکار تغییرات اقلیمی و برتری طبقاتی و اقتاتتادی ویود دارد.

« وستپمردان سفید»نیرند اسات آمار اکلر کسانی که تغییرات اقلیمی را نادیده میبر

باماتر از حد متوستط وستتزد. ومین مردان سفیدپوستا صاحبان قدرت دارای درآمد 

در سیستم اقتاادی کزونی وستزد. تویه به این نکته که تغییرات اقلیمی بیش از ور 

داری صزعتی است که ومین مردان سفید پوست آن را چیزی ناشتی از اقتااد سرمایه

ن مسئله ای آنانچرا که کمن کزد ا شاید به ههم بیشتر این موضوع کززدنمایزدنی می

. واضتتا استتت که این اهراد به کشتتوروای یزوب یهانی و اثراتی که کززدرا انکار می

تواند بر زندنی مردم این مزطقه به محاظ اقتاتتادیا سیاسی و ووایی میوتغییرات آب

  دوزد.ایتماعی داشته باشد اومیتی نمی

م یاهته تا به اکزون سهاصطلاح توسعههچزان که نفته شتد کشتوروای ثروتمزد و ب

 به ومین دمیل است اند.ای و نرمایش زمین داشتتهبیشتتری در تومید نازوای نلرانه

حا  توستتعه با تغییرات اقلیمی  که این کشتتوروا باید به تطبیق کشتتوروای هقیر و در

علی ه ییاهته برای دستیابی به این توسعهکمن کززد. بدین معزا که کشوروای توسعه

وا کشتتوروای اند. در طی ستتا ای تومید کردهمحیط زیستتت را آموده و نازوای نلرانه

محیط زیستت را در کشوروای  یوای صتزعتی و آمایزدهیاهته زبامهاصتطلاح توستعهبه

وای کشتتتاورزی اند. زمینبستتتیاری از کشتتتوروای آهریقایی دهن کرده یملهازهقیر 

و با کشتتاورزی صتتزعتی و  رزان محلی خریداریحاصتتلریز را به قیمت ارزان از کشتتاو
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ا ییزرع و غیر قابل استتتتفاده بررویه خا  را هرستتتوده کرده و زمین ممبرداری بیبهره

یمله کشوروای از ااین توستعها دامن تمامی کشوروااکزون پیامدوای اند. ومن اشتته

ش فانه آن استتت که بررا در قامب تغییرات اقلیمی نرهته استتت. بزابراین مزاتت اهقیر

ی ووایی بر دوش کشوروای پیشرهتهووای نرمایش زمین و تغییرات آباصتلی وزیزه

وای یاهته باید وزیزهاصطلاح توسعهرستد کشوروای بهداری باشتد. به ن ر میسترمایه

ی وای مامی به این کشتتتوروانتاشتتتی از ترریتب محیط زیستتتت را در قامب حمایت

   بازنردانزد. توسعهدرحا 

ق یمعی یاهتن ین تواه پرستی اهراطی نیز یکی دیفر از موانعِسم و میهنناسیونامی

ووایی استتت. در این میان کشتتوروا به یای پیدا کردن وی تغییرات آبمستتئله ایبر

متهم کردن یکدیفر وستتتتزد. در نهایت هجایع محیط زیستتتتی  در پیحلی هرانیر راه

و اقتدارنرایان به اسم حفاظت و  کارکه نیرووای محاه ه یا برستدممکن استت به آن

بازیابی محیط زیستتت و مزابع طبیعی دستتت به کزتر  بیشتتتر مرزوا و وضتتع قوانین 

   ضد مهایرتی بزنزد. ینیرانهسرت

 

 جمعی مثابه امری محیط زیست بهمسئله

ای یمعی است و پرداختن به آنا بدون مشارکت ی محیط زیستت مسئلهمستئله

یر نیستتتت. نرچه در نبود دومت وای کارآمد بار مبارزه با پ وتا امکتانی دومتتومته

ه یانبومه یمبارزه اتغییرات اقلیمی بر دوش هعامین محیط زیستت است. در کزار آن

عزوان استتتتراتای اصتتتلی مقابله با وای ایتماعی در تمامی ستتتطوح باید بهبا نابرابری

 ر ستتیستتتم و به عبارتییی در ن ر نرهته شتتود. این مهم تزها با تغییووواآبتغییرات 

  پ یر است.وای ایتماعی برای تغییرات در باما امکانهشار یزبش

برشتتی برای وای درستتت و امهامیویی در انرژیا باید شتتیوهدر کزار تبلیغ صتترهه

ت همدت در ین اری بلزدنیز پیدا کرد. ستترمایهکردن ستتوخت وای هستتیلی یایفزین

مانزد انرژی خورشتتتیدی و باد و آب یکی از پ یر تجدید وایتغییر بته ستتتمت انرژی

  ترین راوکاروا است.اصلی
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یات نیرانه در تجارت و مامریزی بلزدمدت و قوانین سرتاین روند بایستی با برنامه

بیشتتر برای ثروتمزدان صتورت پ یرد. ستیاستی که در وزفام بحرانا قبل از اهزایش 

شتستفیا خدمات درمانی و آموزشی اقدام به کاوش خدمات بازن امامیات بر ثروتمزدان

به وای ناز و نفت که برای رستتیدن به آخرین قطره می کزدا ومان ستتیاستتتی استتت

 .زنددست میشکاف ویدرومیکی 

 

تواند در بهبود بحران وای محیط زیستی توان به موارد دیفری که میدر پایان می

 اشاره کرد:وار ههرستکار آید به

ی شهری و طراحی شهری به بازیاهت زبامهسیستم  ونقل عمومیا( اهزایش حمل۱

شتتکلی که تراهین کاوش پیدا کزد و دستتترستتی به دوچرخه در تمام ستتطا شتتهر 

  پ یر باشد.امکان

ای برای هجایع طبیعی و اطمیزان از این موضتتوع در ن ر نرهتن پوشتتش بیمه (۲

وا یزداهراد امکان دسترسی به حداقل نیازم یکه کستی بی سرپزاه باقی نماند و ومه

  داشته باشد. ار

وای مازم برای مقابله با هجایع طبیعی ناشتتتی از تغییرات ( ایجتاد زیرستتتاختت۳

وا در بسیاری از کشوروا سوزی یزفلوهانا باما آمدن آب دریاا آتشتیی مانزد ووواآب

ا انبار مواد غ اییا آب و دارو و پزاوفاه دریا ینیاز استتت. ستتاختن دیوار در کزارهمورد

 وایی از این دست وستزد.ملا 

ی این کاروا را باید از سلب مامکیت خاوصی از اعتبارات مامی مورد نیاز برای ومه

وای ن امی و وضتتتع اموا  عمومیا اخ  مامیات بیشتتتتر بر ثروتمزدانا کاوش بودیه

. در یاهته تأمین کردصطلاح توسعهاای در کشتوروای بهمامیات بر تومید نازوای نلرانه

 کمن توانمی ای ویود داشته باشدوای نلرانهستوخت ی که مزابع یایفزینوضتعیت

ا نباید بار آ . در شتترایط ایدهوای هستتیلی برداشتتتاز روی ستتوخت یارانهدومتی یا 

بابت محاومات مردم عادی  پرداخت پو  بیشتتر توستطمحیطی با وای زیستتوزیزه

محیط  یکززدهوای بزرگ و آمودهاین شتتترکت بلکه؛ وا تحمیل شتتتودبر آنارنانین 

توانیم زیست وستزد که باید مامیات بیشتری پرداخت کززد. واقعیت این است که نمی

ر رویه از طبیعت دکشی بیوای نونانون بهرهکه با یزبه نرانیشبدون ومراوی با کز
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ته باشتتتیم. به بیان دیفر در ایزجا ما نیاز به داشتتت یستتتمرادیکاماند؛ ادعای حا  مبارزه

ی محیط زیست داریم. در ایزجا تر میان دانشفاویان و کزشفران حوزهای نزدینرابطه

ید دوای ین اریکزد. سیاستتویه به عدامت محیط زیستی اومیت بسیاری پیدا می

ای یده نشتتدهوای به حاشتتیه رانده شتتده و شتتزپرداختن به نیازوای نروه یپایهباید بر

د نروه وای در حاشیه مانز .بیززدکه بیشتترین آستیب را از تغییرات اقلیمی می باشتد

وای محیط ن اریاهراد هرودستتت به محاظ اقتاتتادی در ستتیاستتت کوییرازنانا اهراد 

ا تر اشتتاره شدطور که پیشتوانمزد شتوند. چرا که ومان و زیستتی باید در ن ر نرهته

  بیززد.وا بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی میاین نروه
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