ﻣﻌﻤــﺎی ﺑﺎزداﺷﺖﻫــﺎی اﺧﯿــﺮ و
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در
اﯾـــــــــــــــــــﺮان
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﺼﻮره ﺷﺠﺎﻋﯽ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺸﺮﯾﻪ زﻧﺎن ،ﮔﺎهﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  – 90ﯾﻮﻧﯽ 2018
امید منتظری :در مصاحبه پیش رو از منصوره شجاعی ،کنشگر مدنی
درباره معمای امنیتی پرسیدهایم که این روزها ذهن بسیاری را به
خود مشغول کرده :راز بازداشت زنجیرهای فعالان محیط زیست ،این که
چرا فعالیت در این عرصه از سوی سازمان اطلاعاتی سپاه پاسداران به
عنوان »جاسوسی« و »اقدامی علیه امنیت ملی« جا زده شد .او برای
پاسخ به این سوال به ناچار نگاهی هم به پشت سر انداخته ،به تاریخ
فعالیت محیط زیستی در ایران ،روی کار آمدن نسل تازهای از کنشگران
و همچنین تغییر رویکرد و گفتار آنها در قبال بحرانهای جدی ایران
از آب تا انقراض برخی گونههای جانوری.
منصوره شجاعی خود از زمره کسانی است که به نحوی نسل نخست فعالان
محیط زیست در ایران به شمار میآمدند .او همچنین در کنار مهدی
داوودی ،مصطفی ملکیان ،عباس مخبر ،هادی غبرایی ،محمد قائد و مژده
دقیقی از جمله مترجمان کتاب »اخلاق زیست محیطی« است .او در این
فصل مربوط به »اکوفمنیسیم« را ترجمه کرده است.
کتاب به
خانم شجاعی شما از جمله کسانی هستید که شاهد شکلگیری نخستین
هستههای فعالیت محیط زیستی در ایران بودید؟ کنشگری در این حوزه
از کی آغاز شد؟ فضای فعالیت در آن سالها چه طور بود؟ آن زمان
رویکرد حکومت در قبال این فعالیتها چه طور بود؟
آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎرج از ﺣﻠﻘﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺣﻀﻮر ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺒﻬﻪ
ﺳﺒﺰ« .و ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
آﻟﻮدهﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ« .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪای اﻧﺪک از
اﯾﻦﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖﭘﺬﯾﺮی و ﺟﺬب
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺑﺎﻗﯽ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻨﺠﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯾﯽ در
ﺑﺎرهی آﻟﻮدهﮔﯽ ﻫﻮا ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ،ﺣﻔﻆ
آبﺧﯿﺰﻫﺎ و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻣﺤﯿﻂﺑﺎﻧﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﯽﮔﯿﺮی اﺻﻮل و ﻣﻮاد
»ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﯾﻮ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ دو
ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﺮان ،در ﺳﺎل  ۱۹۹۲از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در رﯾﻮ دو ژاﻧﯿﺮو ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد.
در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺟﺒﻬﻪی ﺳﺒﺰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎن و ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮهﻧﻮردی و ﮔﻞﮔﺸﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻋﻀﺎی زﯾﺎدی را ﺟﺬب ﮐﺮد اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮﺳﺴﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﻋﻮت داﻧﺶﮔﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﺮﻓﺖ،
ﺟﺒﻬﻪی ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﮐﻢ از روﻧﻖ ﺳﺎﺑﻖ اﻓﺘﺎد.
ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدهﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﮐﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺖ ﻃﺒﯿﻌﺘﻦ ﺗﻮان ﺟﺬب زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ داﺷﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آب ،ﻓﺎﺿﻼب ،اﻧﺮژی ،ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ و… ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﻮاﺳﺲ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎﻧﻢ »ﻣﻪﻟﻘﺎ ﻣﻼح« ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺑﺎ ﻣﺪارک و ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﻻ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻮد .ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،وزارت
ﮐﺸﺎورزی و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ از
ﻧﮕﺎه اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ آنﻫﺎ ﺑﻮد و ﻣﺜﻠﻦ آن روزﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮه و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﺮوژهﻧﻮﯾﺴﺎن ﺣﺮﻓﻪای اﺻﻄﻼﺣﯽ راﯾﺞ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮن ﺑﻪ ﻃﻨﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ :ﻧﺎن در ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ! ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
دو ﺗﺎوﯾﻞ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اول اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻗﺪر ﻣﺴﺎﻟﻪی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮان ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮب ﭘﻮل
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺣﺲ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی
ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻫﺪف از ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻼش ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻼح ﺣﻔﻆ
ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ردهی
ﺣﺎل اﯾﺸﺎن زﻧﯽ از
اﺳﺖ.

ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ در روی ﮐﺮد اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﻣﺎ
ﻧﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺞﮔﺮی ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ و
ﺑﺎﻻ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺗﺒﺎر ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧﻢ اﺳﺘﺮآﺑﺎدی و ﻧﻮهی ﺑﺰرگ اﯾﺸﺎن

دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺳﯿﺲ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮهی دوم زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪادﺷﺎن در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎ ﮐﻢ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﺎﻣﺰد و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .و از
ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ دو دوره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻼح
ﻫﻢﮐﺎری داﺷﺘﻢ .از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ
اﻣﺎ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺴﻮوﻻﻧﻪﺗﺮ و ﻧﮕﺎه اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ وارد ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮدن ﻣﻬﺪ ﮐﻮدکﻫﺎ و ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻫﻮای آﻟﻮده در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﻨﻨﺪ .اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺳﻤﯽ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آرﺷﯿﻮی .ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری روز
درﺧﺖﮐﺎری در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺑﯽروﯾﻪ .اﻣﺎ اﻫﺮمﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﻣﯿﺎن
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﺪت ﺣﺴﺎس
ﺑﻮد و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺶدار ﻣﯽداد .ﯾﮑﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺑﺰرگراه ﺗﻬﺮان
ﺷﻤﺎل و دﯾﮕﺮی ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ اﻣﺎ
اﻋﻀﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدهﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺰرگراه ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﮏ در ﺟﺎدهی ﭼﺎﻟﻮس رﻓﺘﻪ
و ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ از ﺳﻮی ادارهی اﻣﺎﮐﻦ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻼح
ﺗﺬﮐﺮﻫﺎی ﺟﺪی داده ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻢ در ﺣﺪ اﻋﺘﺮاض و ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ.
در سالهای اخیر به نظر میرسید نسل تازهای از فعالان محیط زیست
متولد شدند .در این سالها ،بحرانهای محیط زیستی مانند کم آبی و
انقراض برخی گونههای جانوری مرئیتر شد و با چشم غیر مسلح قابل
رویت .به همین اعتبار فعالیت در این عرصه هم اقشار بیشتری را
درگیر میکرد و از سطح متخصصان و افراد خاص فراتر میرفت .با این
حال ،برای آنکه تحرکات و فعالیت فعلی در این حوزه را یک جنبش
متعین محیط زیست به شمار بیاوریم ،تردیدها و موانعی وجود دارد.
ارزیابی شما از کنشگری در این عرصه چیست؟
ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل
در واﻗﻊ
اﺧﯿﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﺎ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﺷﻨﺎسﻧﺎﻣﻪدار ﺷﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ذات
ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ اﺻﻮﻟﻦ
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی رﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻋﻤﻮﻣﻦ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ
و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ زﻧﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ.

ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺸﺪن ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﮕﺮدﯾﻢ،
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در واﻗﻊ
ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺷﮑـﻞﮔﯿﺮی ﯾـﮏ ﺟﻨﺒـﺶ »رخداد
اﺳﺖ .اﯾﻦ رخداد را اﺻﻮﻟﻦ ﻣﻮﺗﻮر
آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪه«)(initiating event
ﻣﺤﺮﮐﻪی ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺧﻮاه در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ وﺳﯿﻊ و ﺧﻮاه در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزیﮔﺮان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .ﻣﺜﻠﻦ در ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﻦ رخداد ﻫﻤﺎن
ﺷﻮک ﺣﺬف ﺣﻖ رای زﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد.
ﯾﺎ ﻣﺜﻠﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺳﯿﺎﻫﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺣﺮﮐﺖ روزا
ﭘﺎرﮐﺲ و ﻧﺸﺴﺘﻦ او ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن در اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻮد.
ﯾﺎ ﻣﺜﻠﻦ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ رخداد آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻮران ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺮﯾﺎن
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ رﻧﮓ و رخﺳﺎر ﭘﺮﯾﺪهای داﺷﺖ.

ﻣﻨﺼﻮره ﺷﺠﺎﻋﯽ ،ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ و ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﺣﻮزهی زﻧﺎن ،ﺳﻤﯿﺮم در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ،ﻋﮑﺲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﺷﺖ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ ﺣﺠﺎب را ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺖ ،و از آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪی ﺷﺼﺖ در ﻣﺤﺎﻓﻞ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺎدران
اﻋﺪاﻣﯽﻫﺎ و زﻧﺪاﻧﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
وزارت ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش را داﺷﺖ ،ﺑﻞﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺜﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،وزارت ارﺷﺎد ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و… ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻨﺒﺶ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﻨﺎسﻧﺎﻣﻪدار ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺧﺎص و اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﻌﯿﻦ
ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﺑﺎ
ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻨﻮز در ﻣﯿﺪان
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .و در ﺷﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ
راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﻦ
ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و اﺻﻮﻟﻦ اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻇﺎﻫﺮن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
اﮐﺜﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮهﻧﻮردی ﺗﻮﺟﻬﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی و ﮔﺮاﯾﺶ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻧﺴﺠﺎم ﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻫﺪﻓﯽ واﺣﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻧﺒﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺘﺎ ﮔﺎه ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﻼن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺑﺎ انﺟﯽاوﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد .و در واﻗﻊ ﺣﺘﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ
دﻏﺪﻋﻪی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ وﻇﯿﻔﻪﺷﻨﺎس ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ
اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دﮐﺎﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻟﻦ دﻏﺪﻋﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری
و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﺑﻮﻣﯽﺷﺎن ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ از ﺳﺎل  ،۱۳۸۸اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻮل ﺣﻖﺧﻮاﻫﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺪﻧﯽ و اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻓﺴﺎدﻫﺎی ﮐﻼن،
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎﺟﺮای ﺧﺸﮏ ﺷﺪن درﯾﺎﭼﻪی رﺿﺎﯾﯿﻪ ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻧﻮری ﺑﻪ وﯾﮋه ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ از ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺜﯽ در ﻣﯿﺎن ﻫﻮاداران ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮد
اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪی آب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ آن ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن رخداد
آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ رخداد ﻣﺘﺎﺧﺮ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﻦ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻨﻮعﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮری و ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ دﺳﺖﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻻن زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺮگ ﻣﺸﮑﻮک آﻗﺎی ﮐﺎوس ﺳﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ در
زﻧﺪان ﺷﺪ  ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رخداد آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪه را دارد .و از ﻗﻀﺎ ﺳﺮﮐﻮب
ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن و دﺳﺖﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻻن دﯾﮕﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و وﺣﺸﺖ

ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،آﻗﺎی ﮐﺎووس ﺳﯿﺪ
اﻣﺎﻣﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ در ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞﮔﺮی اﯾﺸﺎن
ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺮای رازﮔﺸﺎﯾﯽ ﻓﺴﺎدﻫﺎی ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺶﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶﺟﻮ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻫﻮادارن اﻧﻮاع
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﻼﻗﻪی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ
اﯾﺮان دﻟﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﻔﺮﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺻﻄﻼﺣﻦ »ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﮔﺮدی« و ﯾﺎ »ﮔﻞﮔﺸﺖﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ« و ﯾﺎ »ﮐﻮهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ« ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﻔﺮﯾﺢﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ و ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدیﻫﺎ و ﺳﻔﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن در
اﯾﻦ زﻣﺮه ﻧﺒﻮدﻧﺪ .از ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﺪفﻣﻨﺪ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد .ﺳﻮﯾﻪی
ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺻﺮف ﻣﻌﺮﻓﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ،ﻣﺰاﯾﺎی
آنﻫﺎ و ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آنﻫﺎﺳﺖ ﺑﻮد… ﺿﻤﻨﻦ ﺷﺮط ﻫﻢﺳﻔﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﻇﺎﻫﺮن ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ دوﺳﺘﯽ ،دوری ﮔﺰﯾﻨﯽ از ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾﯽﻫﺎی
راﯾﺞ و ﻧﯿﺰ ﭘﺎکﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮد .در واﻗﻊ داﻧﺶ ،دﻏﺪﻏﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺑﺴﯿﺞﮔﺮی و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺮان
از آب ﺗﺎ ﯾﻮز ﭘﻠﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻢﺳﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺪهای از
راﻧﺖﺧﻮاران و ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﺳﺖﮔﺎهﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻧﺎن ﮐﻼن ﺧﻮد را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ دﯾﮕﺮ در »ﻓﺎﺿﻼب« ﮐﻪ ﺣﺘﺎ در وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
چند ماهی است که یک معمای معمای امنیتی ذهن فعالان جامعهی مدنی و
افکار عمومی را مشغول کرده :دلیل برخورد با فعالان محیط زیست در
بالاترین سطح امنیتی چیست؟ زندان انفرادی ،اتهام جاسوسی و اقدام
علیه امنیت ملی .بارها مقامات اعلام کردهاند که موضوعات محیط
زیستی از جمله بحران آب به مسالهای امنیتی بدل شده .اما به نظر
این پاسخ بیش از حد کلی است و با شدت سرکوب ها و بازداشتها
همخوانی ندارد .به ویژه این که بازداشتها در ابتدا گروهی خاص را
نشانه رفته بود :مواسسهی میراث پارسیان و نزدیکان دولت و سازمان
محیط زیست .ماجرا از چه قرار است؟ مساله برخورد با یک گروه خاص
از فعالان بوده )مثلن ذیر پروژهی نفوذ عوامل خارجی و دو
تابعیتیها که سپاه با اشاره آیتاله خامنهای کلید زده(؟ یا نه
مساله نگرانی از گسترش دامنهی فعالیت محیط زیستی و استقبال عمومی

از این شکل فعالیت در سطح اجتماعی است که احیانن این گروه از
فعالان نیز در آن نقش داشته )مثل پروژه یوز ایرانی(؟
ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪﻫﺎی و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺎﺟﺮای
ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ از ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ را در دو ﻋﺮﺻﻪی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد :ﻋﺮﺻﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺮﺻﻪی
اﻗﺘﺼﺎدی .در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻋﺮﺻﻪ دﻻﯾﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار داد و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اﺟﻤﺎﻟﯽ:
اﻟﻒ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺎﺳﻦ در ﻋﺮﺻﻪی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن
و ﻗﺮاردادﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺟﺎیﮔﺎه وﯾﮋهای دارد .در واﻗﻊ ﺗﺤﺖ
اﻟﺸﻌﺎعِ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ ﻗﺮار دارد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮان ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ در آن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺎ اﯾﺮان
ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﺑﺘﺪای
دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﯿﺎنﺗﺮی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻫﻢ
در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ در انﺟﯽاوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ در
ﺣﻮزهی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪی دﻓﺘﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﯾﺮان.
ب .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ و
دوﻟﺖﻫﺎ اﺻﻮﻟﻦ ﺟﺰو ﺗﯿﻮل ﺳﭙﺎه ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ج .در ﺣﻮزهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺤﺚ آب ،آﻟﻮدهﮔﯽ
ﻫﻮا و ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ زﻧﺪهﮔﯽ روزﻣﺮهی ﻣﺮدم ﻋﺠﯿﻦ
از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞﮔﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ و ﻋﻤﻞ
اﺳﺖ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻟﻘﻮه از ﻧﮕﺎه دﺳﺖﮔﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺣﻮزهی دو اﺗﻬﺎم راﯾﺞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺪام
ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺒﺎﻧﯽ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﻢ
ﺳﻮﯾﻪی اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻢ ﺳﻮﯾﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
د .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻢ ﮐﻢ دارد ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﻣﺴﺎﻟﻪ آزادی ﺑﯿﺎن ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻋﺪام و ﻏﯿﺮه

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﻢ
دارد ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪیﻫﺎی اﺟﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺮهی دﻻﯾﻞ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺧﯿﺮ و ﻣﺸﺨﺼﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﻬﺎد ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ
ﻫﺪف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن ﻫﺴﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺧﯿﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﺤﺪودهی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و
ورودی ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺷﻮد در واﻗﻊ ﻣﺒﺎرزات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﮏ
ﭘﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﮏ ﭘﺎ درﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و دﭼﺎر
ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻣﮑﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ» :ﻧﺸﺎن از دو ﮐﺲ دارد اﯾﻦ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ«!

